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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร 



คำนำ 
  ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที ่ใน       
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถ่ิน”  
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ี
จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้เล้งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่น จ ึงได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ ่งถ ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559      
ข้อ 17  โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุหวังเป็นอย่ายิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ   

 
 

 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง                  หน้า 

ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน       1 
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      8  
ส่วนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ      47  
ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล       136 
     

 



-๑- 
 

 

ส่วนที่ ๑ส่วนท่ี ๑  
 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ตำบลเขาทะลุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสวีห่างจากตัวอำเภอ  35  กิโลเมตร  
ระยะห่างจากตัวจังหวัด  85  กิโลเมตรหรือ  42,508 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ทิศใต้   ติดต่อ  ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ  ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 ทิศตะวันตก        ติดต่อ  อำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีแนวป่าซ่ึงมีสภาพ
สมบูรณ์และเป็นต้นแม่น้ำสายสำคัญของอำเภอสวี คือแม่น้ำสวีหนุ่มและพ้ืนที่บางส่วนเป็นเชิงเขา 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 2 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนอากาศร้อน บางคร้ังอาจมีฝนตก
สลับบ้าง บ้างคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า 
“พายุฤดูร้อน”  

ฤดูฝน  เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนตุ ลาคมถึ งเดือนธันวาคม                    
แต่อาจเกิด“ฝนท้ิงช่วง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนาน 
นับเดือน   

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
       แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- ลำน้ำ,ลำห้วย     23 แห่ง   
- บึงหนองและอ่ืนๆ    10 แห่ง 
แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น     

  -  ฝาย        11  แห่ง  - สระน้ำ   17 แห่ง 
    - บ่อน้ำตื้น      12  แห่ง   - ประปาหมู่บ้าน       5   แห่ง 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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แผนท่ีตำบลเขาทะลุ 

  - บ่อบาดาล/บ่อโยก  57  แห่ง            -  ฝายแม้ว  10   แห่ง 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ลักษณะของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นพืชสวน 70%  ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์/ป่าชายเลน 30% 

ภาพแสดงแผนท่ีโดยสังเขปของตำบลเขาทะลุ 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 

มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มท้ัง 11 หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ช่ือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

1 บ้านกลาง นายนพดล  เกิดเขาทะลุ 1. นายชำนาญ  นุ้ยดำ 
2. นางสุพิศชญา   พงษ์สถิตย์ 

2 บ้านล่าง นายทิวา  ปานจันทร์ 
1. นายแสวง  พนมใส 

3 บ้านห้วยกลาง นายสุทธิพงศ์  เดี่ยววาณิชย์ 1. นายศราวุธ  ศรีนวล 
2. นายวราชัย  ตั้นตี๋ 

4 บ้านถ้ำน้ำลอด นายประสิทธิ์  ภู่พรม 1. นายนิเวศน์  โตพะไล 
2. นายสำเภา  ศรีบุปผา 

5 บ้านช่องบอน นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ 1. นายบรรพต  นิลเวช 
2. นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 

6 บ้านโพธิ์ทอง นายมีศักดิ์  ทองดี 1. นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
2. นายธำมรงค์  หนูยงค์ 

7 บ้านบนดอย  นายประเสริฐ  ภักดี 1. นายอุดม  ม่วงศรี 
2. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 

8 บ้านเขาหลัก นายสันติ  ใจรักษ์ 1. นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
2. นายจักรี  ปานแก้ว 

9 บ้านห้วยทับทอง นายณรงค์  บุญมี 1. นายวิชาญ  เฟื่องฟู 
2. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา นายชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ 1. นายอุทัย  บุญเชิด 
2. นายบัวลับ  บุญลา 

11 บ้านน้ำทิพย์ นายพัฒนศักดิ์  คงแก้ว 1. นายชาญชัย  ศรียาภัย 
2. นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ 

 
2.2  รายชื่อผู้บริหารและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

  1.  นายพนม    เพชรจร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  2.  นายมนตรี   ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  3.  นางสนธยา  บัวสงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  4.  นายบุญมี    วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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3.  ประชากร 
    ประชากรท้ังส้ิน    7,332  คน แยกเป็นชาย   3,694   คน แยกเป็นหญิง   3,638 คน          
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  32   คน/ตารางกิโลเมตร  3,216 ครัวเรือน 

จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง 396 276 267 543 
2 บ้านล่าง 391 276 255 531 
3 บ้านห้วยกลาง 415 469 488 957 
4 บ้านถ้ำน้ำลอด 300 347 348 695 
5 บ้านช่องบอน 390 513 559 1,072 
6 บ้านโพธิ์ทอง 202 218 190 408 
7 บ้านบนดอย 387 433 394 827 
8 บ้านเขาหลัก 241 330 292 622 
9 บ้านห้วยทับทอง 210 300 314 614 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา 196 279 281 560 
11 บ้านน้ำทิพย์ 211 252 259 511 

รวม 3,339 3,693 3,647 7,340 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง   - หอกระจายข่าว       4   แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  2  แห่ง    - เสียงตามสาย       7   แห่ง 

๔.๒ สาธารณสุข 
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มัก

เกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และ
โรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจ
สุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน           
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออก        
กำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ี องค์การบริหารส่วน
ตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  
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  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะลุ 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นท่ีสาธารณะ  รวมท้ังได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  พบว่าในเขตตำบลเขาทะลุมีผู้ที่               
ติดยาเสพติด แต่เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าท่ีเท่านั้น  เช่น  การณรงค์           
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  1. ถนนลาดยาง  จำนวน  5  สาย 
  2. ถนน คสล.  จำนวน  40 สาย 
  3. ถนนลูกรัง  จำนวน  105 สาย 
  4. สะพาน  จำนวน  11  แห่ง 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ท้ังหมด  รวมทั้งครัวเรือนอยู่ในพื้นที่
ภูเขาสูง ขยายเขตลำบาก และพ้ืนท่ีที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพื่อ ท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีและวิธีการท่ีจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร            
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ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๕.๓ การประปา 

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง
และอีกส่วนหนึ่งหมู่บ้านบริหารจัดการเอง สามารถให้บริการได้คิดเป็น 14.77 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอด
ทั้ งปี   ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ เน่ืองจากเป็นท่อประปาเก่าเกิด              
การตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่ อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  
ประปาขององค์การบริหารส่วนยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค
ในฤดูแล้ง ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 475 ครัวเรือน นอกจากนั้นใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค 

๕.๔ โทรศัพท์ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 

 

         5.5 ไปรษณีย์ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีการขนส่งท่ีสำคัญได้แก่ ไปรษณีย์เอกชน ซ่ึงตั้งอยู่
ในตำบลเขาทะลุ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 90%  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ  ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด กล้วยหอม ยางพารา กาแฟ ฯลฯ   

6.2 อาชีพ 

    1)  ทำสวนกาแฟ  และสวนผลไม้  เช่น ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  เป็นต้น 
   2)  รับจ้างท่ัวไป 
   3)  ค้าขาย 

  6.3 รายได้ของประชากรต่อครัวเรือน  เฉลี่ย  30,000 บาท/คน  ต่อปี 

 6.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

   - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง     - ร้านขายของชำ  59 แห่ง 
   - ศูนย์สาธิตการตลาด    2 แห่ง     - โรงสีกาแฟ  50 แห่ง 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

    - กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ    1    กลุ่ม     - กลุ่มอาชีพ              25     กลุ่ม 
    - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน           4    กลุ่ม    - กลุ่มออมทรัพย์          6     กลุ่ม 

- กองทุนหมู่บ้าน              11  กองทุน     - เครดิตยูเน่ียน            1     กลุ่ม      
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 

        ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบล นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถานในตำบล คือ วัด 3 แห่ง 
และสำนักสงฆ์ 5 แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่    
-  ประเพณีวันสงกรานต์    
-  ประเพณีลอยกระทง    
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา 
  

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ไม่มี)   

  ภาษาถิ่น  ภาษาใต้และภาษาอีสาน    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  กาแฟสำเร็จรูปและผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ำ   
น้ำท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองสวีหนุ่ม, คลองถ้ำทุน, คลอง

น้ำลอดน้อย,คลองห้วยกลาง ซ่ึงจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา  สภาพการใช้งาน(ภายใน
ชุมชน) ฤดูร้อนน้ำแห้ง  แหล่งน้ำต้ืนเขิน (ระหว่างชุมชน) ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 

8.๒ ป่าไม้  
ป่าไม้ในตำบลส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น สลับกับภูเขา 

8.๓ ภูเขา   
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปนทราย เหมาะสำหรับการทำการเกษตร 

 8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ของตำบลส่วนมากเป็น พ้ืนที่ สำห รับเพาะปลูก ที่ อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และบางส่วนเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหา คือ 
ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  
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ส่วนที่ ๒ส่วนท่ี ๒  

  
 
 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทย บัดน้ี คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 – 2580) ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติมีความสอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 และให้ใช้ประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แทนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



-๙- 
 

 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้นจำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้า 
ใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน ์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยูใ่นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต ่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังน้ี 

  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ัง
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การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้
แกโ่ครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อม่ันการส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือใหไ้ด้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ 
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู ่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอล และการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู ่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่ม่ันคง 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
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  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระ
จายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วย
งานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วย
งานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและ
บูรณาการ 

  ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติกําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้า
หมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้และมี
การกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
  ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทํายุทธศาสตร์การนําไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลง และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ อยู่ระหว่าง
การดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ซ่ึงทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

 (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
 (๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗  มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงทำให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา  การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่า
ระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุน ของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถใน    
การแข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐม ภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึน
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทำให้ความสามารถ
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ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลังในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ      
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและ         
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง  
สองคร้ังในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถใน  การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้าน
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เทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและรายได้ตามเป้าหมาย และยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ำประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำ
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ใน
การดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังใน     

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น 
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ล้านคน ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่า
ร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากน้ีกำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจำนวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึน
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กำลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ใน       
ปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต และการทุจริตคอรัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔   เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ท่ัวถึง ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕5๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อัน
เน่ืองมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

 



-๑๗- 
 

 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขใน      
ปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕      
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไร  ก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้   ผู้
มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม         
ร้อยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์      
เบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันได ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไร    ก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็น   
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้ รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน



-๑๘- 
 

 

ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนท่ีป่าไม้จึง
ถูกบุกรุกทำลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม   ทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีข้อจำกัดในการ
นำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม 
ทำให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี 
๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการ
ต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-
๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลง
จากปี ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีข้ึน ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  



-๑๙- 
 

 

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลท้ังหมด ๒๗    
แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจำกัดในเร่ืองของความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และ
การดำเนินการสำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การกำจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง
เม่ือต้นปี ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก คือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นลำดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำ   
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 



-๒๐- 
 

 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน      
ที่เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากข้ึนใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง  
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ำท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่มีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล 
มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองได้รับ
ประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได้ 



-๒๑- 
 

 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท     
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่
ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท.ในระยะท่ีผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
กำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงประจำอยู่ท่ีสถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซ้ือ
เสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซ่ึงรายได้
ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ินจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้อปท.ในพ้ืนท่ีที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 



-๒๒- 
 

 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่
มีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมี       
ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็น
รูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน
โลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ท่ีออกมา 
รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ีได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับ
ที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับ
ปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

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) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย   
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย   
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) 
กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เม่ือคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็น
สิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากข้ึน (๖) 
เกณฑ์รายได้ข้ันต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
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สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวทำ
ให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน            
การขาดแคลนกำลังแรงงาน ทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึน
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจำเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไร ก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึน
เป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช.จะคำนวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ัน
ต่ำในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล้ำ 
 ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมบางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐   
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปน็เมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึนจะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ำลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามาก
ข้ึน นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป     
ตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับ  
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้าง  
สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
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รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ   
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเร่ือง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซ่ึงโอกาส
ที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซ่ึงผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม    
แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง แผนฯ 
๑๒   เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึน  อุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มข้ึน ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผล



-๒๖- 
 

 

กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ 
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย  การ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี     
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน    
๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จำนวน ๑๖๙ ข้อ ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน   
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ           
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึนประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิ มประสิท ธิภ าพและเส ริมส ร้างธรรมาภิ บาลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ท้ังด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 



-๒๘- 
 

 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่
จำเป็นสำหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหล่งน้ำ ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ัง



-๒๙- 
 

 

ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของ
พื้นท่ีที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสำคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานท่ีเหมาะสม     
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้  คนดี

คนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
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ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณา
การ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่าง
แท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ
ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
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ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด    
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ัง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการโดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ      
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ       

โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน      
นำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพื้นที่    
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานข้อมูลท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองท่ีดิน           
ที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ          
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง 
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
น้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี        
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ    
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (จากแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน) 
  ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ

สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมันซ่ึงเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม  
นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลกสามารถเชื่อมโยง
การพัฒนากับพื้นที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 

  ดังน้ัน การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมี
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติใช้ เทคโน โลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาค เกษตรควบ คู่ กับการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑    พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒    พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของ

      ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน

      เกษตรกร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต 

      อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5   อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
      เป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  : “ศูนย์กลาง การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่

สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมคุณภาพ” 
นิยาม  :  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร” 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบข้ันต้น) และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  (การแปรรูปและการผลิตสินค้าสำเร็จรูป)  ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย       
โดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ไม้ผลและกุ้ง
ทะเล และการเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร และสร้างสรรค์ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการ
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ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพและเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

นิยาม  :  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
 แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน 
และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและสร้าง
มูลค่า คุณค่า  ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคำนึงถึง
ความสมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม (objectives)  : 
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ

เศรษฐกิจ 
2. การท่องเท่ียวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
3. ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ

ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและ การ

     บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล 
     สมุนไพร) การประมง และปศุสัตว์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาด  ใน
     สินค้า และบริการอย่างครบวงจร ท่ีเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน
     ระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติท่ีมีความหลาก                      
หลายของรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน 
ระบบเครือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
2. เป้าประสงค์ 

1) ยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
2) การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเอกลักษณ์ของ
พื้นที่สู่ระดับนานาชาติในการส่งออก 
4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา       
 คุณภาพชีวิต 
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3. กลยุทธ์ 
1) บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (การผลิตข้ันต้นการแปร
รูปการตลาด) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) ใช้ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ     
    เชิงสุขภาพ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรราชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
4) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค้า OTOP อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่สร้างจุดเด่น     
    จุดขายทางการท่องเท่ียว 
5) ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง 
    ท่องเท่ียว 
6) เพ่ิมมูลค่าและศักยภาพไม้ผลและกุ้งทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน GAP  ให้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ผลิตอ่ืนๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 
7) ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยวิทยาการสมัยใหม่ตามาตรฐานสากลเพ่ือรับมือกับโรคระบาด 
8) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ำมันปาล์ม พัฒนาการปลูก
ข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล และการเตรียมความพร้อมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 
 ๑)  โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
 ๒)  โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร 
 ๓)  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ 
 ๔)  โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
 ๕)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๖)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๗)  โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
 ๘)  โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
 ๙)  โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
 ๑๐)  โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
 ๑๑)  โครงการฟ้ืนฟูการทำนาในพื้นที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ชุมพรเมืองน่าอยู ่ บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการ

พัฒนาสองฝั่ง ทะเล” 
2. พันธกิจ 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พื้นฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียว 

2.3 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
3. เป้าประสงค์รวม 

3.1 สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 

3.2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
3.3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความ

พร้อมและทันเหตุการณ์ 
3.5 ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
4.1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเท่ียว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

(1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
(2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

4.2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
(1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 
(2)  ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
(3) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพื่อ      

การพัฒนาแบบประชารัฐ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
(2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
(3) พัฒนาระบบการอํานวยความเป็นธรรมของจังหวัด  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
(5)  พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการคมนาคมและขนส่ง   

๑.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๑.๓ แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางสวัสดิการสังคม 
  - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
  - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
  - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
  - การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีท่ีอยู่อาศัย 
  - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 

๒.๓ แนวทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
 เรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.๔ แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปโตยพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทำ

ระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพ 

  ๓.๒ แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาท 
           และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

๓.๓ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณ
ภัยที่อาจเกิดข้ึน 
- ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
- ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 

  ๓.๔  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย สำรวจจุดที่เกิดเหตุร้าย ภัยจากกลุ่ม 
           มิจฉาชีพและหามาตรการป้องกัน 



-๓๘- 
 

 

๓.๕  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการป้องกันปัญหา
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการลงทุน  สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพิ่ม

 มูลค่าผลิตภัณฑ์ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร  ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

 จำหน่ายผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบำรุงรักษาดิน 
  ๔.๓  แนวทางการพาณิชยกรรม  หาสถานที่ ท่ีเหมาะสมสำหรับการค้าขาย และ

 มาตรการสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
  ๔.๔  แนวทางด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ ไม่ ก่อผลกระทบต่อ

 สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าและน้ำ

 แบบบูรณาการ    
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๑   แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนใน 

 ท้องถ่ิน 
 ๖.๒   แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของ

 ท้องถ่ิน 
๖.๓   แนวทางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 

    ๗. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
  ๗.๑   แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

อย่างจริงจัง 
  - เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม 
  - สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  - รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๗.๒  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  (Vision) 
“  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม 

 ส่งเสริมการตลาด       ธรรมชาติเลิศล้ำ      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว      หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  (Mission) 
  1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 
  4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
-  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 การส่งเสริมอาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
- ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 
- จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส อย่าง

ทั่วถึง 
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 

2.3 ด้านการศึกษา  
- ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 ด้านสาธารณสุข 

- สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
    3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
        - ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร 

   3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต อปท. 

   3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

3.4  งานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน เน้นพัฒนาบุคลากรให้มี  
คุณภาพในการให้บริการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
    4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
    4.2 งานด้านการท่องเที่ยว 
          - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวระดับตำบลให้สมดุลและยั่งยืน 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
- พัฒนาและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Gosls) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชพี 
4. เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 
1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดำเนิน 

กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์
3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
4. เยาวชนและประชาชนทุกกลุม่มีการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏบิัติราชการให้มีคุณภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

    ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน 
2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีเคร่ืองมือ 
    เคร่ืองใช้ที่ทันสมัย 

 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มข้ึนของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 10  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงาน

ก่อสร้างต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓) ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
๕) พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
๗) การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  มีจุดเด่นคือมีภูเขาสูงและรูทะลุมองเห็นได้ในระยะไกลซ่ึง
เป็นพรมแดนเชื่อมระหว่างตำบลเขาทะลุกับตำบลนาสัก  สภาพพื้นที่เป็นท่ีราบเชิงเขาอยู่ระหว่างหุบเขาต่างๆ 
และสภาพพื้นที่ภูเขาสลับกันหรือเป็นเนินดอย มีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย จึงทำให้ตำบลเขาทะลุเป็น
ตำบลที่มีบทบาทเด่นทางด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจระดับอำเภอ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ และไม้
ผล เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่
มีดินอุดมสมบูรณ์ และเป็นบริเวณท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย  จึงมีสถานที่ท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น ถ้ำธารลอดใหญ่ เป็นอุโมงค์ที่สามารถลอดผ่านภูเขาไปยังอีกฝั่งหนึ่งของ หมู่ที่ 11 ตำบลนาสัก 
รวมทั้งป่าเขาสันแดน ,จุดชมวิวรูเขาทะลุ , ถ้ำแก้วพิสดาร 

 นอกจากน้ีจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของตำบลเขาทะลุยังมีการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวน
กาแฟในตำบลเขาทะลุจดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุข้ึน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแปร
รูปและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก  
คิดแปรรูปกาแฟผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อ.ย.บรรจุภัณฑ์ และ
ฉลากออกแบบอย่างทันสมัย จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล จนมาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟผงปรุงสำเร็จรูปทรีอินวัน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจน ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดชุมพรและระดับประเทศ  ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมโยงสู่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   ตำบลเขาค่าย ตำบลทุ่งระยะ และตำบลนาสัก  ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชุมชน
ใกล้เคียงที่สามารถพัฒนาเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน นอกจากน้ีในอนาคตความสะดวกในการเดินทาง
สัญจรสู่พื้นที่ภายนอกตำบล ทำให้การผลิตและขนส่งสินค้าทางการเกษตรสามารถส่งออกไปจำหน่ายสู่ตลาด
ภายนอกตำบลท่ีมีตลาดรองรับ  และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จะเป็นโอกาสที่จะ
ทำให้ตำบลเขาทะลุสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

 ฉะน้ัน ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
ทำการเกษตร  มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งท่ีสวยงาม  และมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สะดวกในการติดต่อ
กับตำบลอ่ืนๆ ที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของตำบลเขาทะลุ คือ “พัฒนาสินค้าภาคเกษตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออกพร้อมการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝ่ังอ่าวไทย-อันดามัน” 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังน้ี 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถ่ิน ซ่ึง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถ่ินมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่   จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้
โดยใช้ เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 
(Weakness – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็น
เคร่ืองมือ   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis   
จุดแข็ง (Strength – S) 
1. ตำบลเขาทะลุมีพ้ืนท่ีที่เป็นภูเขาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพป่าไม้ไว้เพ่ืออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีสภาพพ้ืนที่เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีศักยภาพหลายแห่ง 

เช่น ถ้ำธารน้ำลอดใหญ่ ป่าเขาสันแดน ถ้ำแก้วพิสดาร ถ้ำน้ำลอดน้อย วัดถ้ำห้วยกลาง ฯลฯ 
4. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตำบลเขาทะลุ มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตร เช่น กาแฟ สวนผลไม้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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5. การให้ความร่วมมือของชาวบ้านในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดข้ึนเป็นไปด้วยดี 
6. มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภาษา 

จุดอ่อน (Weakness – W) 
1. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตำบลเขาทะลุอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและการปฏิรูป

ที่ดิน 
2. ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง เน่ืองจากไม่มีแหล่งน้ำที่มี

ศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี 
3. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนในตำบลเขาทะลุไม่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทำลายลง เช่น 

ป่าไม้ ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 
5. สภาพดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี เช่น ยาปราบ

ศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง 

โอกาส (Opportunity – O) 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน 
2. แปรรูปสินค้าภาคการเกษตรไปสู่การผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
3. พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
4. มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ / เชิงเกษตร 
5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

อุปสรรค (Threat – T) 
1. เกิดภัยธรรมชาติเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2. คุณภาพผลผลิตยังไม่สามารถพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 
3. งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถพัฒนาระบบคมนาคมให้เกิดมาตรฐานที่ดีได้ 

 ๓.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
จากสภาพปัญหาในปัจจุบันดังกล่าวหาก  ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลาแล้วในอนาคต

เม่ือมีประชาชนเพ่ิมมากข้ึนจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังน้ี 
1. ปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณและเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากในปัจจุบันประชากรในชุมชน

ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะท่ีถูกวิธี 
2. ปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนถูกทำลาย  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชใน

ปริมาณที่มากและผิดวิธี 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  และดินโคลนถล่ม  เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายมากข้ึน 
4. ปัญหาความยากจน  เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ซ่ึงเกิดจากปัญหาที่ดินเสื่อมและขาด

แคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ผู้คนมี         

การแก่งแย่งกันมากข้ึน  จนทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว 
6. ปัญหาการว่างงานและการอพยพย้ายถ่ินฐาน  เนื่องจากประชากรในตำบลเขาทะลุ  ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดังน้ันเม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต  จึงไม่มีงานทำประกอบกับไม่มีอาชีพเสริม
รองรับและเนื่องจากผลผลิต  และราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
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         ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ พ.ศ.2561-2565 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แผนเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติ 

มิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง

แห่งชาติและเพื่อ
การพัฒนาประ
เพศสู้ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิงแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ภูมิภาค เมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง  
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน ในสินค้า
และบริการอย่าง

ครบวงจร  

ยุทธศาสตร์การเกษตร 
การผลิต แปรรูปและการ

บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
หลัก การประมงและ 

ปศุสัตว์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเป็นเมือง

ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติอย่าง

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสู่เมือง 
สีเขียว และสังคม

คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนา

ในระดับภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ

การจัดการความมั่นคงเพื่อ 
การพัฒนาแบบประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
จัดระบบชุมชน/

สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชย 

กรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านนโยบายสำคัญของ

รัฐบาล 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม และ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา บำรุงรักษา 
เส้นทางคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงาน

ก่อสร้างต่างๆ ให้มาตรฐาน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมการบริหารงาน
ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขี้นอ

ย่างอย่างยั่งยืนและลด
ค่าใช้จ่าย 

พัฒนาและสิ่งเสริม 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 

พัฒนาการคมนาคมและ
การขนส่ง การ

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพ สังคม การศึกษา 

และการสาธารณสุข 

 

พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

พัฒนาการส่งเสริม
การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

 

พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การดูแลคุ้มครอง 

บำรุงรักษาน้ำและป่า 

 

พัฒนาการส่งเสริม
และสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

พัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษา
และด้าน 

การท่องเที่ยว 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงาน 

1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.กิจกรรมซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตามอำนาจ
ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ให้
ความรู้ด้านอาชีพ 
2.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรกร 
๓.โครงการ/กิจกรรมจัดการศึกษา  
๔.โครงการสนับสนุนทรัพยากรด้าน
การศึกษา 
๕.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สร้างขวัญ
กำลังใจแก่ประชาชนฯลฯ  
๖.โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

๑.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

๒.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 
๓.โครงการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ป้องกันภัยพิบัติ 
ภัยสาธารณะ 

๔.กิจกรรมบริหารจัดการ
และการให้บริการ

๑.โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
๒.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑.โครงการ/
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.โครงการส่งเสริม

การศึกษา 

๒.โครงการส่งเสริม

การท่องเที่ยวใน
ตำบล 



 

-๔๖- 
 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 

 
วิสัยทัศน์      
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์      
 
 
 

 
เป้าประสงค์    
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย          
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 

แผนงาน    
                                                                                                                                                                                                                                  

“สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟื้นฟูอาชีพเดิม 
ส่งเสริมการตลาด     ธรรมชาติเลิศล้ำ      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   หนึ่งเดียวเขาทะลุ”  

” 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชกรรม และ 
การท่องเที่ยว 

 

การพัฒนา บำรุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงานก่อสร้าง

ต่างๆ ให้มาตรฐาน 

 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมการบริหารงาน

ขององค์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
อย่างอย่างยั่งยืนและลด

ค่าใช้จ่าย 

 

พัฒนาการคมนาคมและการ
ขนส่ง การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ สังคม 
การศึกษา และการสาธารณสุข 

 

พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

พัฒนาการส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

พัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 

พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล
คุ้มครอง บำรุงรักษาน้ำและป่า 

พัฒนาการส่งเสริมและสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

มีการพัฒนา บำรุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงานก่อสร้าง

ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ประชาชนได้รับการดูแลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างทั่วหน้า และ อปท..มีการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม  
การฝึกอบรม การประกอบ

อาชีพและขยายผลตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษา
คุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์

คุณค่าวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 



๔๗ 

 

ส่วนที่ 3 

 

        1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ตำ

บล
เข

าท
ะล

 ุ

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชองชุมชน 

สำนักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา สำนักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด, 
กองช่าง 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด, 
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองช่าง, 
สำนักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สำนักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 2 สำนัก/กอง 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



 

-๔๘- 
 

                                               
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานสร้างความเขม็แข็งของชุมชน 

 
18 
21 

 
26,810,000 
21,580,000 

 
11 
19 

 
25,310,000 
19,880,000 

 
36 
22 

 
19,000,000 
17,130,000 

 
31 
19 

 
16,850,000 
15,530,000 

 
31 
18 

 
17,200,000 
15,030,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
    2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
    2.2 แผนงานการศึกษา 
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.5 แผนงานงบกลาง 

 
 

27 
9 

16 
8 
4 

 
 

10,820,000 
3,330,000 
1,698,523 

780,000 
610,000 

 
 

24 
8 

16 
8 
4 

 
 

8,720,000 
830,000 

1,698,523 
780,000 
310,000 

 
 

22 
8 

16 
9 
4 

 
 

3,640,000 
3,640,000 
1,698,523 
830,000 
610,000 

 
 

22 
9 

16 
9 
4 

 
 

3,640,000 
6,140,000 
1,698,523 
830,000 
610,000 

 
 

22 
8 

16 
9 
9 

 
 

3,640,000 
3,640,000 
1,698,523 
830,000 
610,000 

3) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

 
 

19 
3 

 
 

3,580,000 
950,000 

 
 

17 
3 

 
 

2,580,000 
950,000 

 
 

17 
3 

 
 

2,580,000 
950,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

-๔๙- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

21 
 

 
 

5,755,000 

 
 

21 

 
 

5,755,000 

 
 

21 

 
 

5,755,000 
 

 
 

21 

 
 

5,755,000 

 
 

21 

 
 

5,755,000 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร                                                                                                           

 
 
 

6 

 
 
 

3,450,000 

 
 
 

6 

 
 
 

3,450,000 

 
 
 

6 

 
 
 

3,450,000 

 
 
 

6 

 
 
 

3,450,000 

 
 
 

6 

 
 
 

3,450,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

7 

 
 

1,080,000 

 
 

7 

 
 

1,080,000 

 
 

8 

 
 

1,130,000 

 
 

8 

 
 

1,130,000 

 
 

8 

 
 

1,130,000 

รวมทั้งสิ้น 161 81,343,523 148 73,543,523 174 57,773,523 165 59,163,523 168 56,513,523 



 

-๕๐- 
 

 
 
 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  1  ไ ด้ มี ถ น น
ส ำ ห รั บ ใช้ ใน ก า ร
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยถ้ำธาร
ลอดใหญ่ (เชื่อมหมู่ที่ 2) 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง  
130  เมตร 

- - 450,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  1  ไ ด้ มี ถ น น
ส ำ ห รั บ ใช้ ใน ก า ร
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยประชา
ร่วมใจ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  130  เมตร 

- 
 

- 
 

- 450,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 

แบบ ผ.02 



 

-๕๑- 
 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ ที่ 1 ได้ มีถนน
สำหรับ ใช้ ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยดอกคูณ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

- 
 

1,850,000 
 

- 
 

-  ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 

4 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ำ คสล.   
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล. จำนวน 4 จุด 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

๕00,000 
 

- - 
 

500,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน มี
เส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ ที่ 1 ได้ มีถนน
สำหรับ ใช้ ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยมะขาม
เปรี้ยว  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  130  เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ ที่ 1 ได้ มีถนน
สำหรับ ใช้ ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยทรัพย์
ประชา  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  130 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

- 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/กรมส่งเสริม
ฯ 



 

-๕๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  2  ได้ มี ถนน
ส ำห รับ ใช้ ใน ก า ร
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยสาย
กลาง-เขาใหญ่พัฒนา  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง  
113 เมตร 

450,000 
 

- 450,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

8 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.          
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 2 ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.        
ลำห้วยบางด้วน ซอยถ้ำ
ธารลอดใหญ่ ,ซอยศิลปะ
สำราญ,ซอยคงเทพ  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
กำหนด 

- 
 

๓00,000 
 

- 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  2  ได้ มี ถนน
ส ำห รับ ใช้ ใน ก า ร
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยแหลม
ทอง  กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 130 เมตร 

- - 450,000 450,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  2  ได้ มี ถนน
ส ำห รับ ใช้ ใน ก า ร
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยศิลป
สำราญ กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 130 เมตร 

- 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 



 

-๕๓- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนน้ำผ่าน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
น้ำในการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน  
คลองถ้ำทุน  

500,๐๐๐ - 500,000 -  ร้อยละของ
ครัวเรือนใน   
หมู่ที่ ๒  มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3    มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยดอยสาย
ลม กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง  130 เมตร 

- - 450,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยช่องเขา
วังปลา กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง 113 เมตร 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

450,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 
 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3    มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยตาหวาน
กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

- - - 450,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสริมฯ 

 

 



 

-๕๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 3    มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแหลม
ลุ่ม กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 

- 450,000 - 450,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนนสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอ่าวฉาน
ปริง  กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- - 450,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.   
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 3    มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเขาทะลุ
พัฒนา 2 กว้าง  4  
เมตร ระยะทาง 130 
เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

18 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ำ คสล.   
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 3 ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 
 

- 
 

- 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

 



 

-๕๕- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย – 
ป่าม่วง กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

- 450,000 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต.            
(กองช่าง) 

    20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยถ้ำธารลอด
น้อย  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

- - 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

    21 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

- - -  450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

   22 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยอำนวย
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 



 

-๕๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยป่าม่วง-
สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 130 
เมตร 

- - 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

    24 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยตาส้อง 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

    25 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ ที่  4  ได้ มี ถนน
สำห รับ ใช้ ใน การ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย สปก. 
ป่าม่วง-ห้วยกลาง   
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
113 เมตร 

1,850,000 
 

- 450,000 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

26 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  
ซอยป่าม่วง – สำนักสงฆ ์
ถ้ำน้ำทิพย์ ขนาด  2 
ช่องทาง ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

500,000 
 

- - 500,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 4 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 



 

-๕๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยการณุ
สัมพันธ์  กว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  130 เมตร 

450,000 
 

-- -  450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยแพรกซ้าย
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร 

- 
 

-- 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยกระแส
ธรรม กว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  130 เมตร 

- 
 

-- 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสองพี่น้อง
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร 

- 
 

-- 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 



 

-๕๘- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้วยยายชี 
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร 

- 
 

-- - 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้าง 
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร 

- 
 

-- - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเทพ
ประธาน กว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  130 เมตร 

- 
 

-- - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสุขภิรมย์  
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
500  เมตร 

- 
 

1,850,000 
 

- 
 

- - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 5 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 
อบต.(กองช่าง) 

 

 

 



 

-๕๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
จำนวน 3 จุด ซอยแพรก
ซ้าย ,ซอยห้วยชิงช้าง 
และซอยกระแสธรรม  
ขนาด 2 ช่องทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

- 
 

- 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสริมฯ 
 

36 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
จำนวน 2 จุด ซอยเมตตา 
และซอยศรีประเวศ  
ขนาด 2 ช่องทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

500,000 
 

- 500,000 500,000 - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสริมฯ 
 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง
กว้าง  4 เมตร ระยะทาง  
130 เมตร 

- - 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอุดมสุข
กว้าง  4 เมตร ระยะทาง  
130 เมตร 

- - 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยร่มไทร
กว้าง  4 เมตร ระยะทาง  
130 เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 



 

-๖๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยชำนาญ
กว้าง  4 เมตร ระยะทาง  
130 เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยช่องเขา-
วังปลา กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยถ้ำประ 
กายเพชร  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  130 เมตร 

1,850,000 
 

- -  450,000  ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  3   
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
130  เมตร 

450,000  - 450,000 450,000 - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  2   
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
130  เมตร 

- - 450,000 450,000 - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

 

 



 

-๖๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  1   
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
130  เมตร 

-  - 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยผาแดง    
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
 1๓0  เมตร 

- - - 450,000 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเขาหลัก   
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- 450,000 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต./อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ  

ฯ 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเรวดี กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง  130 
เมตร 

450,000 
 

- - 450,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 

 



 

-๖๒- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยควนยาง   
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- 450,000 450,000 
 

- - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยป่าม่วง-
น้ำชล  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 130  เมตร 

- - 450,000 
 

- - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสามห้า  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 
 

450,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเทพนิมิตร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 
 

450,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยหนองคาย
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 
 

- 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 8 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสดุแสงชัย 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 
 

- 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 



 

-๖๓- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 8 มีถนนสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอำนวย  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 
 

- 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่9มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเดชา-
ห้วยกลำ  กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง  130  
เมตร 

- 
 

- 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยห้วยราก
ไม้-หน้าเขา กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง  130  
เมตร 

- - 450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยห้วยทับ
ทอง-ห้วยตะเคียน กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง  
130  เมตร 

- - 450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา  กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  400 เมตร  

1,480,000 - - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 



 

-๖๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสายกลาง – 
แดนอ้อ  กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง  130  เมตร 

450,000 
 

- 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 

   61 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 10 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
จำนวน 4  จุด ซอยสาย
กลาง-แดนอ้อ,ซอยเลิศนิมิตร, 
ซอยก้าวหน้า, ซอยสันติธรรม 
ขนาด 2 ช่องทาง ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

- - - 500,000 500,000 ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมีร้อยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขต 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบจ. 
 

 
 
 
 

62 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยโรจน์ณรงค์  
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร   

450,000 
 

- 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวก 

อบต. 
(กองช่าง) 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยก้าวหน้า 
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร   

- 
 

- 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวก 
 

อบต. 
(กองช่าง) 



 

-๖๕- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันตธิรรม  
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร   

- 
 

- 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวก 
 

อบต. 
(กองช่าง) 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยประสงค์ถาวร  
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร   

- 
 

- - 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวก 
 

อบต. 
(กองช่าง) 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเลิศนิมติร  
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร   

- 
 

- - 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวก 
 

อบต. 
(กองช่าง) 

    67 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 1 
กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  
130 เมตร  

450,000 
 

- 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
 
 
 

 

 



 

-๖๖- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    68 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 
2  กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง  130  เมตร 

450,000 
 

- 450,000 - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริม

ฯ 

   69 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติธรรม 
กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- 450,000 450,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

    70 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอย8ร่วมใจ 
กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 450,000 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

   71 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยพรทิพย์ 
กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 



 

-๖๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแหนบ
ทอง กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 130  เมตร 

- - - 450,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบุญเลิศ
กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 
130  เมตร 

- - - - 450,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

74 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  
จำนวน 6 จุด ซอยป่าม่วง 
– ห้วยกลาง ,ซอยแหนบ
ทอง ,ซอยแดนอ้อ 1 ,
ซอย8ร่วมใจ ,ซอยน้ำ
ทิพย์ ขนาด  2 ช่องทาง 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

- 
 

- - 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ. 
 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง               
หมู่ที่
๒,๔,๘,๑๐,๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
สาย สปก.ห้วยกลาง –      
ป่าม่วง  กว้าง  6  เมตร 
ระยะทาง  3,000 เมตร 

๑,๕00,000 
 

- - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริม

ฯ 
 
 
 

 



 

-๖๘- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงและซ่อม 
แซมถนนลูกรัง   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของครัวเรือน 
หมู่ที่ ๑-๑๑ ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง)/ 
อบจ. 

 
 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด   
หมู่ที่ 1-11 

500,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน 
หมู่ที่ ๑,2,4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๖๙- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการจดัซื้อถังขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีที่
ทิ้งขยะอย่างถูกหลัก
อนามัย 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอร ์
หมู่ที่ 1-11 จำนวน 500
ใบ 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 500,000 จำนวนประชาชนมีที่
ทิ้งขยะถูกหลัก
อนามัย 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย           
น่าอยู่ น่ามอง 
สิ่งแวดล้อมไม่ 
เป็นพิษ 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 

   2 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งน้ำใช้ในเวลา 
ขาดแคลน 

ปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 1-11         

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 มีน้ำ
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค
ครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

   3 โครงการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-11 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 มีน้ำ
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค
ครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 



 

-๗๐- 
 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   4 โครงการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปาภูเขา   

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาภเูขาพร้อมวางท่อ  
หมู่ที่ 1-11 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 700,000 ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ที่ 
1-11 มีน้ำใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

   5 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน เช่น 
จัดซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ  หมู่
ที่ 1-11 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 มีน้ำ
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    6 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง
สาธารณะ หมู่ที่1-11 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการ 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-
11 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    7 โครงการขยายเขตและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 -11 มีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตและซ่อมแซม
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1-11 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 1-11  ที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลมุทุก
หมู่บ้าน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
 

   8 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ  33  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นแหล่งเก็บน้ำดื่ม 
น้ำใช้ในเวลาขาด
แคลน 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  
แบบ ฝ 33 หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบ อบต.กำหนด 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีภาชนะเก็บกักน้ำ
เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนสามารถ
เก็บกักน้ำเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ตลอดปี 
 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 



 

-๗๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11  

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บ้านที่มี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ใช้บริการศาลาอเนก 
ประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-11 

ประชาชนสามารถ
ใช้บริการศาลาอเนก 
ประสงค์ประจำหมู่ 
บ้านได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 10 โครงการจัดซื้อถัง 
PVC 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นแหล่งเก็บน้ำดื่ม 
น้ำใช้ในเวลาขาด
แคลน 

จัดซื้อถัง PVC ขนาด  
 2,000 ลิตร หมู่ที่  1-11 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนที่
มีภาชนะเก็บกักน้ำเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนสามารถ
เก็บกักน้ำเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ตลอดปี 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 

11 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่   1-11 ได้มีน้ำ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
หมู่ที่ 1-11 พร้อมว่างท่อ
ประปา 
 

9,000,000 9,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

12 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล   
หมู่ที่  1-11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1-11 ได้มีน้ำ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
Ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน้ำ และถังพักน้ำ 

๒,๐00,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.น้ำผ่าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก เป็นเส้นทาง
ลัดเชื่อมระหว่างถนน
สายช่องบอน-ซอยเขา
ใหญ่พัฒนา และซอย
คงเทพ-ซอยศิลปะ
สำราญ 

ก่อสร้างถนนคสล.ข้าม
คลองถ้ำทุนบนหลังฝายหิน
ทิ้งเป็นถนนน้ำผ่าน ตาม
แบบแปลนอบต.กำหนด 

300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ - - จำนวนของประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.   
(กองช่าง) 

 



 

-๗๒- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1 ได้มีน้ำในการใช้
อุปโภคและการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น หน้า  
ถ้ำธารลอด หมู่ 1 ตาม
แบบกรมชลประทาน 

- 
 

- 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 1  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

กรม
ชลประทาน 

15 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1 ได้มีน้ำในการใช้
อุปโภคได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกลำห้วย บริเวณหมู่
ที่ 1 

- - - 400,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 1  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

กรม
ชลประทาน 

16 โครงการขุดลอกคลอง
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 ได้มีน้ำในการ
ใช้อุปโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำห้วย บริเวณหมู่
ที่ 1-11 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 1  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

กรม
ชลประทาน 

17 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 4 ได้มีน้ำในการใช้
อุปโภคและการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง   
ถ้ำธารลอดน้อย ตามแบบ
กรมชลประทาน 

1,๕00,000 
 

- - - - ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 4  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

กรม
ชลประทาน 

   18 โครงการขยายเขต
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1-11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 ได้มีน้ำในการ 
ใช้อุปโภคและการ 
เกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตโครงการสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า ตามแบบ อบต.
กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 1,2,3,4,6   มี
น้ำใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  
มีร้อยละ  60  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชน มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

อบต.(กอง
ช่าง)/ 
กรม

ชลประทาน 



 

-๗๓- 
 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    19 โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง  หมู่ที่ 1-
11 

เพื่อให้ประชาชนใน       
หมู่ที่  1-11 ไดม้ีน้ำในการ
ใช้อุปโภคและการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายหิน หมู่ที่ 1-
11 ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000   300,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 1-11  มีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.  
(กองช่าง)/ 

กรม
ชลประทาน 

    20 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้ มี น้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อ ย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำ
ทิพย์ ตามแบบ อบต.
กำหนด 

700,000 
 

- - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 4  มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีร้อยละ  
60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

 
 

    21 โครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำ  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ซอย
รักดี,ซอยกระแสธรรม,
ซอยห้วยชิงช้าง ตามแบบ
กรมชลประทาน 

1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 5  มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 

   22 โครงการก่อสร้าง 
ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  
ซอยแพรกซ้าย ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๓๐๐,000 
 

- 
 

500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้ำอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

 
 
 



 

-๗๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   23   โครงการก่อสร้าง 
ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  
ซอยห้วยยายชี ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 
 

-  500,000 - ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

   24 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น คสล.  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ำล้น คสล.  
ตามแบบ อบต.กำหนด  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- 
 

- ร้อยละของครัวเรือนในหมู่
ที่ 7  มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร มีร้อย
ละ  60  ของครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 

   25 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น        
ซอยเขาหลัก พร้อมวาง
ท่อประปา ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- 
 
 

 

๘๐๐,000 
 

๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละครัวเรือนในหมู่ที่ 
8  มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรม

ส่งเสริมฯ 
 

   26 โครงการก่อสร้าง
ฝายทำนบดิน หมู่ที่ 
๗ 

เพื่อให้ประชาชนใน  
หมู่ที่ ๗ ได้มีน้ำในการใช้
อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายและสรา้ง
ทำนบดินกั้นน้ำ ซอย
สันติ ๒ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ ๗   มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 
 
 

อบต.             
(กองช่าง) 



 

-๗๕- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   27 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 
 2,4,5,7 

สร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
รวมกลุม่พึ่งพาซึ่งกันและ
กัน และพัฒนาธุรกิจหรือ
ชุมชนอื่น เพื่อพัฒนาเป็น
กลุ่มอาชีพในชุมชน
ต้นแบบเป็นวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจต่อไป 

สนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน   
หมู่ที่  2,4,5,7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน 
หมู่ที่ 2,4,5,7 มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะ 
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต. 
(สำนัก

ปลัด)/ธกส.
สาขา 

เขาทะลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๗๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
ในตำบล ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ในตำบลมีความรู้ด้าน
การเกษตร 

ประชาชนในตำบล
มีความรู้ด้าน
การเกษตร 

อบต.   
(สำนักปลัด) 
 

 
    2 โครงการส่งเสริมการ

แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในตำบลเขา
ทะล ุ

ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ทุเรียน  ลองกอง  
มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่
มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชนในตำบล
มีการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 

อบต.        
(สำนักปลัด) 

 
 

    3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงปลา 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในหมู่
ที่ 1 , หมู่ที่ ๒ และ 
หมู่ที่ ๓ 

สนับสนุนส่งเสริม        
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 1,    
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓  
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต 
หมู่ที่  1, หมู่ที่ ๒,  
หมู่ที่ ๓ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 

 

       



 

-๗๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    4 โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ   

เพื่อให้ประชาชนใน        
หมู่ที่ 1-11  ได้มีปุ๋ยที่
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

สนับสนุนงบประมาณใน 
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีปุ๋ยใช้ใน
การเกษตร  

ประชาชนมีปุ๋ยเพื่อใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบต.             
(สำนักปลัด) 
 

    5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เพาะเห็ดนางฟ้า   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนใน หมู่ที่  
1-11 

สนับสนุนส่งเสริม 
กลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น   
หมู่ที่ 1-11 
 

300,000 
 

300,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต หมู่
ที่  1-11 มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

    6 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงสุกรแบบ
ธรรมชาติ (หมูหลุม) 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเลี้ยง
สุกรแบบธรรมชาติ (หมู
หลุม) ให้กับประชาชน 
หมู่ที่ 2, หมู่ 9  

สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร
แบบธรรมชาติ (หมู
หลุม) หมู่ที่ 2 และ 
หมู่ที่ 9  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 9 มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

อบต.               
(สำนักปลัด) 

   7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผูกผ้า   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนใน หมู่ที่  
1-11 

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มผูกผ้า  หมู่ที่ 1-11 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จำนวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต  หมู่
ที่ 1-11  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.       
(สำนักปลัด) 

   8 โครงการสนับสนุน
กลุ่มปลูกมะนาว 
 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่
ที่ 9  ได้มีอาชีพเสริม 
ภายในครัวเรือนและมี
รายได้ตลอดทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ 
กลุ่มปลูกมะนาว หมู่ที่ 
9 จำนวน 1 กลุ่ม 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของประชาชน 
หมู่ที่ 9 มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

 
 

 



 

-๗๘- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    9 โครงการสนับสนุน
กองทุนปุ๋ย  
บ้านห้วยกลาง  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
9  ได้มีอาชีพเสรมิ 
ภายในครัวเรือนและมี
รายได้ตลอดทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กองทุนปุ๋ยบ้านห้วยกลาง             
หมู่ที่ ๓ จำนวน 1 กลุม่ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของประชาชน 
หมู่ที่ ๓ มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

 10 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตรี 

เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนกลุ่มพัฒนาบทบาท
สตรี  หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่ม
สตรี หมู่ที่ ๑-๑๑ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 220,000 จำนวนสตรีและแกน
นำกลุ่มสตรมีีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเอง 

กลุ่มผู้นำสตรีมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองและมี
ความรู้ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

อบต.           
(สำนัก
ปลัด)/ 
พม. 

    11 โครงการอบรม
พัฒนาส่งเสรมิอาชีพ
สตรี  หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพให้กับสตรี หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

จัดฝึกอบรมการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑-๑๑  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 ร้อยละของกลุ่มสตรีมี
การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านอาชีพ
สตรมีากขึ้น 

จำนวนสตรี หมู่ที่ ๑-
๑๑  มีอาชีพเสริมและ
มีความรูเ้พิ่มมากขึ้น 

อบต.             
(สำนัก
ปลัด)/ 
พม. 

   12 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ยกระดับฝีมือ
แรงงาน หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อยกระดับฝีมือ
แรงงานของประชาชน
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-๑๑ 

จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ให้แก่ประชาชน  
หมู่ที่ 1-11 ปีละ 1 ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 ร้อยละของประชาชน
มีศักยภาพเป็นที่
ยอมรับในด้านฝีมือ
แรงงาน 

ประชาขนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้
ตลอดจนรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบต. /
พัฒนาสังคม 
 

    13 โครงการจดัซื้อ
เครื่องผสมปุ๋ยหมัก 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตปุ๋ย
ให้กับประชาชนในหมู่ที่ 
๑๑ 

จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก  
หมู่ที่ ๑๑   

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ 2๒๐,๐๐๐ 220,000 ร้อยละของประชาชน
หมู่ที่ ๑๑  มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 
 

อบต.             
(สำนักปลัด) 



 

-๗๙- 
 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   14 โครงการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน และ
ค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่
สามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาและเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 ร้อยละของประชาชน  
หมู่ที่ ๑-๑๑  มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่ม
รายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

   15 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และแก้ไขปัญหาด้าน
สวัสดิการชุมชน โดยจัด
ให้มีทุนหมุนเวียนให้แก่
กลุ่มสวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนและส่งเสริม
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
หมู่ที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละของประชาชน
หมู่ที่ ๔  มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและเพิ่ม
รายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

   16 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จำนวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริมและมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตร 

ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ ๑-๑๑ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

   17 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนแปรรูป
ผลผลิตจากการเกษตร  

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
ผลผลติ หมู่ที่  4   
จำนวน  1  แห่ง 

700,000 700,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
มีโรงเรือนในการแปร
รูปผลผลิต 

ทำให้เกษตรกรได้มี
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

อบต.             
(กองช่าง) 

 

 

 



 

-๘๐- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    18 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
ในตำบล จำนวน 3 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ในตำบลมีความรูด้้าน
การเกษตร 
 

ประชาชนในตำบลมี
ความรู้ด้านการ 
เกษตร 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

   19 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุ 

ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ทุเรียน  ลองกอง  
มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ในตำบลมีการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนในตำบล
เขาทะลุมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.               
(สำนักปลัด) 

   20 
 

โครงการซ่อมแซม 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  
หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓,  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ ๑,                
หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 

ซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, 
หมู่ที่ ๕ จำนวน  ๓  แห่ง 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

๔๕๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 200,000 ร้อยละของประชาชนมี
โรงเรือนในการแปรรูป
ผลผลิต 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต.  
  (สำนัก
ปลัด) 

    21 โครงการก่อสร้าง
อาคารกลุ่มพัฒนา
บทบาทสตรตีำบล 
เขาทะลุ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารกลุ่ม
พัฒนาสตรี จำนวน  1 
แห่ง 

1,500,000 1,500,000 - - - ร้อยละของประชาชนมี
โรงเรือนในการแปรรูป
ผลผลิต 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 
 

กรมโยธาฯ/
อบต.        

  22 โครงการต่อเติม 
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 1-11 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนด้านต่างๆ  เช่น  
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
หมู่ที่ 1-11 ตามแบบ
แปลน อบต.กำหนด 

300,000 
 

- - - - ร้อยละของประชาชนที่
ใช้สถานที่ 

สามารถให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

 

 



 

-๘๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

  23 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชีพ  
หมู่ที่ 1-11 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
ในตำบล จำนวนปีละ 1 
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ในตำบลมีความรู้ด้าน
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 
 

อบต.   
(สำนักปลัด) 
 

 
   24 โครงการส่งเสริม

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำร ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 

อบรมเกษตรกรพร้อม
สนับสนุนเงินทุนให้กับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขต อบต. เขาทะล ุ
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

50,000 ร้อยละของประชาชน
ในเขต อปท. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การ
ดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

25 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4 ไดม้ีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยขุนยา ตอนบน
บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำ
ทิพย์ ตามแบบกรม
ชลประทาน 

1,๕00,000 
 

- - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 4  มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรม
ชลประทาน 

   26 โครงการก่อสร้างฝาย
ทำนบดิน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8 ไดม้ีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายและสร้าง
ทำนบดินกั้นน้ำ 1 จุด  
ซอยเทพนิมิตร 
 

300,000 - - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 8   มีน้ำใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.             
(กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 



 

-๘๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลัก 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   27 โครงการก่อสร้างศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน  
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนด้านต่าง ๆ  
เช่น  กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กองทุน
หมู่บ้าน ฯลฯ 

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 1-11 ตาม
แบบแปลน อบต.กำหนด 

๙00,000 
 

๙00,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละของประชาชนที่
ใช้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

สามารถให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๘๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 2 แห่ง  หมู่ที่ 
๑ และหมู่ที่ ๓  ตามแบบ
มาตรฐานกำหนด 

2,500,000 
 

- 
 

- 
 

2,500,000 
 

- จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 

    2 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมู่ที่ 4 และหมู่ที่  5  
เช่น รั่ว ประตู ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000                                                                 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

๓   3  
 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 4 
และหมู่ที่  5   

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 100,000 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

 

       
 
 



 

-๘๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    4 โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ์การเรียน 
การสอนที่ทันสมัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
การสอนและวัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ ตามความจำเป็น
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์ฯ ที่มีความพร้อม
ในการเรียนขั้นอนุบาล 

เด็กในศูนย์ฯ มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการ
เรียนขั้นอนุบาล 

อบต.         
(สำนักปลัด) 

    5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ/การเข้าค่าย
ฝึกอบรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและตั้งใจ
เรียน 
 

เด็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยทุกคนจะ
ตั้งใจเรียน 
 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

    6 โครงการจัดหา 
เครื่องเล่นประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อม
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์เด็กเล่น
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้และเตรยีมความ
พร้อมสำหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

7 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก เกิ ด ก า ร
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรูผ้่านประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กนักเรียนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
และตั้งใจเรียน 

เด็กได้รับการเรียนรู้ที่
หลากหลายผ่าน
ประสบการณ์ตรง 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

8 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์เด็กก่อน
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของเด็กก่อน
วัยเรียน 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 5 มีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
 

เด็กมีพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

 



 

-๘๕- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ทุน) 

ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีศักยภาพ ความรู้ 
ในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
จำนวน 2 คน 

70,000 70,000 - - - จำนวนครูที่ได้รับ
การศึกษา 

ครูได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

10 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีศักยภาพ ความรู้ 
ในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น  

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา 

บุคลากรไดร้ับความรู้การ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๘๖- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลัก 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   1 โครงการสร้างสวน
สุขภาพพร้อมเครื่อง 
ออกกำลังกาย 

 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อม
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย  
หมู่ที่ 1-11 

500,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ร้อยละของประชาชนใน
หมู่ที่ 1-11  มีสถานที่
พักผ่อนและออกกำลัง
กาย 

ทำให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
กำลังกาย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

    2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
วัสดุทางการแพทย์ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ
ในพื้นที่ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุทางการแพทย์ เช่น  
ทรายอะเบท,  สารเคมี
ป้องกันพาหะนำเชื้อไข้ 
เลือดออก  มาลาเรีย  
เครื่องวัดความดัน เบาหวาน
พร้อมเข็มเจาะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ๕๐๐,000 ร้อยละของประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  
 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น โรค
ไข้เลือดออก โรคมาเลเรีย 
ในพื้นที่ลดลง 

อบต.          
(สำนักปลัด) 

 

       
 



 

-๘๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
เช่น การควบคุม การ
ป้องกันโรค   

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข  
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
มีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย 

 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 

อบต.          
(สำนักปลัด) 

    4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน   

เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำ
การ ศสมช. หมู่ที่ 1-11 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวน ศสมช.ที่ได้รับ
การปรับปรุง 
 

ทำให้มีการอำนวย
ความสะดวกแก่ผูม้าใช้
บริการ 

อบต.(สำนัก
ปลัด) 

    5 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานและแกนนำ
ครอบครัว หมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ อสม.และแกน
นำดูแลสุขภาพคนใน
หมู่บ้านและครอบครัว
เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิง
รุกอันเกิดจากการมี
ความรู้ของอสม.และ
แกนนำสร้างความ
ผูกพันในชุมชน 

จัดอบรม อสม.และแกน
นำ จำนวน  1  ครั้ง/ปี 
 
 
 
 

80,000    
 

80,000    
 

80,000    
 

80,000    
 

80,000    
 

จำนวน อสม.และแกน
นำที่เข้าอบรมมีความรู้
ด้านสุขอนามัย 

อสม.และแกนนำที่เข้า
อบรมมีความรู้ด้าน
สุขอนามัยได้เกิดความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
หมู่บ้านร้อยละ 85 
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

    6 โครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนในการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และประชาชนในการ
ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

การร่วมแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
เพื่อเชื่อมความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงานในเขต
อปท.และนอกเขต อปท. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  

ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
กับ อปท. และ อปท.
กับหน่วยงานอื่นๆ 

อบต.                
(สำนักปลัด) 

 

 



 

-๘๘- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลัก 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   7 โครงการรณรงค์ป้องกัน
วันเอดส์โลก 

เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะใน
การป้องกันโรคเอดส์ 

ผู้นำชุมชน  อสม.  จนท. 
สาธารณสุข  นักเรียน  
ข้าราชการในพื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคเอดส์  

ทำให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ทักษะในการป้องกัน
โรคเอดส์ 
 

อบต.          
(สำนักปลัด) 

   8 โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล 
หมู่ที่ ๑-๑๑ มีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ หมู่
ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน หมู่ที่  
1-11 มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ทำให้ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

   9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน        
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

จัดซื้อสารกำจัดยุงลาย 
เช่น ทรายอะเบท ฯลฯ  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จำนวนประชาชน หมู่ที่ 
1-11 มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ทำให้ประชาชนใน
ตำบลมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

10 โครงการทำฟลูออไรด์วา
นิช ป้องกันฟันผุใน 
ศพด./เด็กอนุบาล 

เ พื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้เด็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กอนุบาล และ
เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี
วัสดุ อุปกรณ์แปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กอนุบาลในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.เขา
ทะลุ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 ของเด็กใน 
ศพด./เด็กอนุบาลได้รับ
การตรวจสุขภาพปาก
และทาฟลูออไรด์วานิช 

เด็กใน ศพด./เด็ก
อนุบาลได้รับการ
ตรวจสุขภาพปากและ
ทาฟลูออไรด์วานิช 

รพ.สต.เขาทะลุ 

 



 

-๘๙- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ 

เ พื่ อ คั ด ก ร อ ง ปั ญ ห า
สุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 

กลุ่มผูสู้งอายุ  
จำนวน 701 คน 

23,623 23,623 23,623 23,623 23,623 กลุ่มผู้สูงอายุในตำบล
เขาทะลุที่สุขภาพชีวิตที่
ดี 

ผู้สูงอายุในตำบล 
เขาทะลุที่สุขภาพชีวิต
ที่ดี 

รพ.สต.เขา
ทะลุ 

12 โครงการเฝ้าระวังการ
ระบาดวัณโรคในชุมชน 

ลดอัตราป่วยด้วยวัณโรค
ในชุมชน 

แกนนำ อสม. หมู่ละ 5 
คน จำนวน 55 คน 

11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 อัตราการเกิดผู้ป่วยราย
ใหม่ของวัณโรคลดลง 

อัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ของวัณโรค
ลดลง 

รพ.สต.เขา
ทะลุ 

13 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีตกค้างใน
ร่างกาย 

เพื่อให้ประชาชามีความรู้
ค วาม เข้ า ใจ ในก ารใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  และเพื่อ ให้
ป ร ะ ช าช น เกิ ด ค ว า ม
ตระหนักต่อผลกระทบ
จากสารเคมีตกค้างที่มีผล
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวัยทำงาน  
จำนวน 100 คน 

17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 ประชาชนในพื้นที่ตำบล
เขาทะลุมีสุขภาพที่ด ี

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลเขาทะลุมี
สุขภาพที่ด ี

รพ.สต.เขา
ทะลุ 

14 ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

เมื่อตรวจพบอาการของ
โรค เพื่อที่จะได้ทำการส่ง
ต่อรักษาที่โรงพยาบาล
ต่อไป 

ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 
ปี ขึ้นไป 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

อสม. ม.1 

 



 

-๙๐- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลัก 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 อบรมให้ความรู้เรื่อง
อาสาสมัครการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่ อช่ วย เห ลื อผู้ ป่ วย
ฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้น
ให้มีสุขภาพดี เป็นการ
ช่วยป้องกันและลดการ
สู ญ เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
เขาทะลุ หมู่ที่ 1-11 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

อสม.ตำบลเขา
ทะลุ 

16 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกรณีที่เกิดโรค
ระบาด หรือภัยพิบัติใน
พื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล 
เขาทะลุ หมู่ที่ 1-11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่ตำบล
เขาทะลุมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

คณะกรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ/อสม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-๙๑- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   1 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมี
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ตนเองในการดำรงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณ์ในการให้
ความช่วยเหลือคนพิการ  
เช่น    รถโยก รถเข็น ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนคนพิการที่ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

 
   2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

สำหรับคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการมีความ
สะดวกในการใช้บริการ
ห้องน้ำสาธารณะ 

ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ 
คนพิการ จำนวน 1  แห่ง 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

จำนวนคนพิการที่ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 
    3 โครงการฝึกอาชีพ

สำหรับคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ
สามารถเลีย้งตัวเองได้ใน
การดำรงชีวิตประจำวัน 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ    
คนพิการจำนวน 3  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนคนพิการที่ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

 
    4 โครงการเคาะประตูดูแล

ผู้พิการ/ผูสู้งอายุ 
เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน  

ออกเยี่ยมเพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้บริการต่าง ๆ       
ปีละ 2 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

 

 

       



 

-๙๒- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    5 โครงการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง  

ออกให้บริการตรวจ
สุขภาพ ปีละ 2 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
ที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแข็งแรง 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

   6 โครงการซ่อมแซม          
ที่อยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่
อยู่อาศัยและได้รับการ
ดูแลจากหน่วยงานรัฐ  

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ         
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.                
(สำนักปลัด) 

 

   7 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการ 

เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการ และ
ความช่วยเหลือตามคน
พิการร้องขอ และตามที่
หน่วยงานของรัฐกำหนด 
รวมทั้งการให้คำปรึกษา
หรือช่วยดำเนินการ
เกี่ยวกับขอใช้สิทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการ 

จัดตั้งศูนย์บริการคน 
พิการขึ้น ณ อบต.เขาทะลุ           
จำนวน ๑ แห่ง    

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จำนวนคนพิการ  
ที่ได้รับการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

อบต.เขาทะลุมีศูนย์
ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการใน
พื้นที่ด้านต่าง ๆ 

อบต.                
(สำนักปลัด) 

 

 

 

 



 

-๙๓- 
 

 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    8 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตำบล
เขาทะลุ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูง 
อายุในตำบลเขาทะล ุ

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
แก่ผู้สูงอายุในตำบลเขา
ทะลุ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ผู้สูงอายุในตำบลเขาทะลุ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

    9 โครงการนักเรียน
ผู้สูงอายุศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่นเรียนรู้
การดำเนินงาน
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ในตำบลเขาทะลุได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ผู้สูงอายุในตำบลเขาทะลุ
มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-๙๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพคนชรา  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอาย ุ

เงินสงเคราะห์คนชรา  
หมู่ที่ 1-11           

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนคนชราที่ได้รับการ
ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนชรามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อบต.        
(สำนักปลัด) 

/กรม
ส่งเสริมฯ 

   2 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คนพิการ 

เงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
หมู่ที่ 1-11  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนคนพิการที่ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

/กรม
ส่งเสริมฯ 

   3 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
ทุนมีเงินในการดำรงชีพ 

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จำนวนผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ที่ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ 

อบต.          
(สำนักปลัด) 

 
    4 โครงการเตรยีมพร้อม 

การดำเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
 

ดำเนินงานตามโครง          
การ โดยอบต.สมทบ
ทุนร่วมกับสปสช. 
40%ของเงินสปสช.         

130,000 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุ มีสุขภาพที่ด ี

ทำให้ประชาชนใน
ตำบลมี
หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

 



 

-๙๕- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการทำสื่อรณรงค์
ด้านการเลือกตั้ง 

เพื่อสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

จัดทำสื่อ เช่น คัทเอ้าท์  
สติกเกอร์ ป้ายประกาศ  
สื่อโฆษณา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมีจิตสำนึก
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 

   2 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีการเลือกตั้ง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
เลือกตั้งแก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนบัตรเสียลดลง
เหลือประมาณ 
ร้อยละ 1 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการ
และวิธีการเลือกตั้ง 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 

   3 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และแสดงความ
จงรักภักดี ของประชาชน 
ชาวไทย  

เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระ 
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,จัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และการ
แสดงความจงรักภักดี 
ของประชาชนชาวไทย 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 

 



 

-๙๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   4 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ประจำหมู่บ้าน  

เพื่อให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมดที่จะได้รับ
ข่าวสารสะดวกรวดเร็ว 

ทำให้การส่งข่าวสาร
เป็นไปอย่างมีประ 
สิทธิภาพและทั่วถึง 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

   5 โครงการติดตั้งชุด
กระจายเสียง ชนิดไร้
สาย ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารบริการแก่
ประชาชนในชุมชนและ
เพื่อให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ติดตั้งชุดกระจายเสียง ชนิด
ไร้สาย ประจำหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 1-11  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมดที่จะได้รับ
ข่าวสารสะดวกรวดเร็ว 

ทำให้การส่งข่าวสาร
เป็นไปอย่างมีประ 
สิทธิภาพและทั่วถึง 

อบต.             
(กองช่าง) 

   6 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจำ 
อบต. 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารบริการแก่
ประชาชนในชุมชนและ
เพื่อให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 
 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมดที่จะได้รับ
ข่าวสารสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารต่างๆของ
หน่วยงานและทำให้
การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

อบต.             
(กองช่าง) 

    7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน โดย
การรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ 
 

จัดทำสื่อรณรงค์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อบรมเรื่อง 
กฎจราจรการขับขี่รถ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ขับขี่รถได้อย่าง
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

ประชาชนขับขี่รถได้
อย่างปลอดภัยมากขึ้น 
และอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถลดลง 

อบต.                 
(สำนักปลัด) 

 



 

-๙๗- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรม อปพร. 
 

เพื่อให้สมาชิกมีความ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอปพร. 

สนับสนุนกิจกรรม อปพร.     200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนอปพร.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ทำให้กิจกรรม  
อปพร.ให้มีความ
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.             
(สำนักปลัด) 

    9 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และ
อบรมใช้วิทยุสื่อสาร
แก่สมาชิก อปพร. 
 

เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อม
แ ก่สมา ชิกอปพร. ในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ทุกคน  อปพร. จำนวน 3 
ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนสมาชิก อปพร. 
ที่ได้รับการฝึกอบรม 

สมาชิก อปพร. ทุกคน
มีความรู้ในการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 

อบต.                   
(สำนักปลัด) 

 
 

 
   10 โครงการให้บริการช่วง

เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การให้คำแนะนำประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนทั่วไปในเขต
อปท. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชนผู้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

อบต.                     
(สำนักปลัด) 

 
 

    
11 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยให้กับ
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขต 
อปท. 

เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อม
แ ก่ประชาชนในการ
ป้อ ง กันตนเองจากอัคคีภยั 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนจำนวน  3  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปร ะชาชนมี ก าร
เต รียมความ
พร้ อม ในการ
ป้อ งกั นตนเองจาก
อัคคีภัย 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 
 
 
 

 

 



 

-๙๘- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    
12 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่า 

เ พื่ อ เตรี ยมความ
พร้ อมแ ก่ประชาชน
ในการ ป้อ ง กัน ไฟป่า 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนจำนวน  3  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีการ
เต รียมความ
พร้ อม ในการ
ป้อ งกั นตนเองจาก
อัคคีภัย 

อบต.               
(สำนักปลัด) 

 
 

    
13 

โครงการฝึกอบรมและ
ป้องกันสาธารณภัย 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน สา
ธารณภยั  เช่น  อุทกภยั  วาต
ภัย ฯลฯ 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านสาธารณ
ภัย จำนวน  3  ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณ
ภัยและมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.                   
(สำนักปลัด) 

 
 
 

   14 โครงการป้องกัน
อุทกภัย วาตภัย 
 

เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขต 
อปท. 
 

ขุดฝังท่อระบายน้ำทุก
ถนนที่ขวางทางน้ำในเขต 
อบต. ฯลฯ 
 

100,000 
 

 

100,000 
 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

ร้อยละของครัวเรอืนที่
ได้รับผลดีจากการ
ป้องกันและรับมือน้ำ
ท่วม 

ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขต 
อปท. 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 
 

   ๑5 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์ อปพร. หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการใช้รถ
ใช้ถนน 

ก่อสร้างศูนย์ อปพร.   
จำนวน 1  แห่ง บริเวณ 
สี่แยกไร่ใน  หมู่ที่ ๙  

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการ
ใช้รถใช้ถนน 

ทำให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และการใช้รถใช้ถนน 

อบต.                   
(สำนักปลัด) 

 
 
 
 



 

-๙๙- 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   16 โครงการสายตรวจ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

จัด อปพร.ออกตรวจใน
พื้นที่ตำบลเขาทะลุ 
จำนวน 3 ครั้ง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ประชาชนมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

      
อบต. 
(สำนักปลัด) 

   17 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดตำบล 
เขาทะลุ 

เพื่อส่งเสริม  ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตำบลเขา
ทะล ุ

สนับสนุนงบประมาณใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตำบลเขา
ทะล ุ
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

เยาวชนและประชาชน
ลดอัตราเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติดลดลง 

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ตำบลเขาทะลุ 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 

   18 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชน  ประชาชน 
เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ 

จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง 
แก่เด็กและเยาวชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบ เช่น 
การเดินรณรงค์หรือ
ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับ
การต่อต้านยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของ 
ยาเสพติด 

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ตำบลเขาทะลุ 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

 

 

 



 

-๑๐๐- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    19 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณสี่แยกเขาทะลุ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ร้อยละของประชา 
ชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

   20 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพรบิ 
บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๑-
๑๑ 
ตำบลเขาทะล ุ

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ร้อยละของประชา 
ชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐๑- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้ประจำ
สำนักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานให้ดีขึ้น 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริหารงาน 
ประจำสำนักงาน 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

ร้อยละของประชาชน
เกิดความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ประชาชนที่ผ่านมาขอ
ใช้บริการทุกคนเกิด
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

    2 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานและบริการ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  
และการบำรุงรักษา ฯลฯ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนประชาชนที่ขอ
ใช้บริการ 
 
 
 

สามารถให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ประชา 
ชน และการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ของ 
อปท. 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

3 
 
 

โครงการอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพบุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทำงานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานนอก
สถานที่  สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

ร้อยละของบุคลากรมี
ศักยภาพในการทำงาน 

บุคลากรมีศักยภาพใน
การทำงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

 
 



 

-๑๐๒- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถ้ำธารลอดใหญ่
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถ้ำธารลอดใหญ่ให้มีความ
สวยงาม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

    2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ชุมชนสี่แยก 
เขาทะลุ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ชุมชนบริเวณสี่
แยกเขาทะลมุีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน       
สี่แยกเขาทะลุ  หมู่ที่ 1 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของชุมชนมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มี
นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต.(กอง
ช่าง)/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ
ฯ 

    3 โครงการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
โบราณคดีเขาจุฬา 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ศึกษาโบราณคดี การ
ตั้งถิ่นฐานของเขาทะลุ 
และแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ
สำหรับประชาชน
ทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี
เขาจุฬา 
ให้มีความเป็นระเบียบ
และสวยงาม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนประชาชนที่ได้ศึกษา
แหล่งโบราณคดีในตำบลเขา
ทะลุ   

ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาแหล่งโบราณคดี
ในตำบลเขาทะลุ  ได้
พักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต.(กอง
ช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิ
ฯ 



 

-๑๐๓- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    4 โครงการสร้างศาลที่
ประทับพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นที่สักการะและ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน และส่งเสริม
การท่องเที่ยวตำบลเขา
ทะลุ  

ก่อสร้างศาลพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บริเวณสวนสาธารณะถ้ำธาร
ลอด  
หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลน 
อบต.กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสถานที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  

ทำให้ประชาชนมีที่
สักการะและยึดเหนีย่ว
จิตใจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตำบลเขา
ทะลุ 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
 

    5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่  7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 และประชาชนทั่วไปได้
มีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคาร 8  เหลี่ยม 
ขนาดกว้าง ๖.๐×๘.๐ เมตร 
พร้อมห้องน้ำ ๒ ห้อง ณ  
จุดชมวิวดอยตาปัง  หมู่ที่ 7 

๕00,000 
 
 

๕00,000 
 

 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของประชา 
ชนที่มาท่องเที่ยว 
และพักผ่อน 

ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและ
มีนักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
    6 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไป 

ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว         
เขาสันแดน  หมู่ที่ 5 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละของประชา 
ชนที่มาท่องเที่ยว
และพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และในตำบลเขาทะลุมี
สถานที่ท่องเที่ยว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
    7 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไปและประชาชน
หมู่ที่  5 

ปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะ
ประโยชน์สระน้ำทุ่งในไร ่
หมู่ที่ 5 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชา 
ชนที่ผ่านมาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และในตำบลเขาทะลุมี
สถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 



 

-๑๐๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    8 โครงการ “งานวันลอด
ถ้ำ” 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว             จั ด ง าน  “วั น ล อ ด ถ้ ำ ” 
ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย        
ของทุกปี โดยมีกิจกรรม
ก า ร ล อ ด ถ้ ำ แ ล ะ ก า ร
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า พื้ น บ้ าน /
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ผ่านมาท่องเที่ยว
พักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

   9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ดอยตาปังหมู่ที่ 7  
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภู มิ ทัศ น์แหล่ง
ท่องเที่ยวดอยตาปัง หมู่ที่ 
7 โดยรอบ และทางขึ้น 
ตามแบบที่ อบต.เห็นชอบ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวดอย
ตาปัง  

ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและ
มีนักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
   10 โครงการปรับปรุง         

ภูมิทัศน์ ถ้ำแก้วพิสดาร 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
สำหรับประชาชนในเขต 
อบต.และประชาชน
ทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำแก้ว
พิสดาร  หมู่ที่  9  ตามแบบ
ที่ อบต.เห็นชอบ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว 
ถ้ำแก้วพิสดาร 
 

ประชาชนในตำบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและ
มีนักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต.               
(สำนักปลัด) 
 

   11 โครงการจัดทำบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวและแผน
ที่ตำบล หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สำหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
แผนที่ตำบล ณ บริเวณสี่
แยกเขาทะลุ  หมู่ที่ ๑  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ที่ผ่านมาท่องเที่ยว
พักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

  12 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์
ถ้ำน้ำทิพย์  หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สำหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 
๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวสำนัก
สงฆ์ถ้ำน้ำทิพย ์

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.           
(สำนักปลัด) 



 

-๑๐๕- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   13 โครงการจดัทำป้าย
ประชาสัมพันธ์จุดชม
วิวรูเขาทะลุ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตำบลเขา
ทะล ุ

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
จุดชมวิวรูเขาทะลุ หมู่ที่ 
๖ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว
บริเวณจุดชมวิวรเูขา
ทะลุ 
 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
 
 

อบต.                     
(สำนักปลัด) 
 
 
 

   14 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ถ้ำเขาโกบ  
หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สำหรับ
ประชาชนในเขต 
อบต.และประชาชน
ทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถ้ำเขาโกบ หมู่ที่ ๒ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวถ้ำ
เขาโกบ หมู่ที่ ๒ 

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.           
(สำนักปลัด) 

    15 โครงการจดัทำป้ายชื่อ
ภาษาอังกฤษสถานที่
ในตำบลเขาทะล ุ

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่การติดต่อ
ราชการจากชาว
ต่างประเทศ 

จัดทำป้ายชื่อ
ภาษาอังกฤษสถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว 
ป้ายบอกทาง ฯลฯ ใน
ตำบลเขาทะล ุ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนชาวต่าง 
ประเทศที่เข้ามา
ท่องเที่ยวตำบลเขา
ทะลุ 

ทำให้ชาวต่างประเทศ
มีความรูเ้กี่ยวกับตำบล
เขาทะล ุ

สำนักปลัด 

   16 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างถนนและ
สถานที่ท่องเที่ยว   

เพื่อให้ถนนและ
สถานที่ท่องเที่ยวหมู่ที่ 
1-11  ได้มคีวาม
สวยงามสบายตา  
สบายใจ 

ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับบริเวณสองข้าง
ถนนและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
หมู่ที่ 1-11 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของประชา 
ชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความรม่รื่น
สบายตา   

ประชาชนที่สัญจรไป
มาไดร้ับความร่มรื่น
สบายตา  และแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนา 

อบต.                                  
(สำนักปลัด) 

 

 



 

-๑๐๖- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    17 โครงการประกวด
หมู่บ้านน่าอยู่   

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่  1-11  ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดประกวดบ้านที่มีการ
รักษาความสะอาดหมู่ที่ 
1-11  จำนวน 3  ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของชุมชนมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อบต.                                           
(สำนักปลัด) 

    18 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้
และของดีตำบลเขาทะลุ 

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวตำบลเขาทะลุ 

จัดงานเทศกาลผลไม้
ตำบลเขาทะลุ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักท่อง 
เที่ยวที่ผ่านมาเที่ยว
เทศกาลผลไม้และของ
ดีตำบลเขาทะลุ 

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

/อบจ. 

    19 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบ 

จัดทำแผ่นพับ จำนวน 
1,000 ใบ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของนักท่อง 
เที่ยวที่ผ่านมาเที่ยว 

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อบต.                                           
(สำนักปลัด) 

    20 โครงการจัดทำป้ายชื่อ
ซอยภาษาไทยพร้อม
ภาษาอังกฤษ หมู่ที่           
๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดทำป้ายชื่อซอยภาษา 
ไทยพร้อมภาษาอังกฤษ  
หมู่ที่ ๑-๑๑  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จำนวนชาวต่างประ 
เทศที่เข้ามาท่องเที่ยว
ตำบลเขาทะล ุ
 

ทำให้ชาวต่าง 
ประเทศมีความรู้
เกี่ยวกับตำบลเขา
ทะลุ 

อบต                                        
(สำนักปลัด) 

    21 โครงการแข่งขันกีฬา              
ต้านยาเสพติด  
(เขาทะลุคัพ)    
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สนใจการเล่นกีฬาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตำบล 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 

จำนวนเด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยจาก
ยาเสพติด 
 

เด็กและเยาวชน
สนใจการเล่นกีฬาไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสรมิสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

อบต. 
(สำนักปลัด) 
 
 

 
 

 



 

-๑๐๗- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ 
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลัก 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    ๑ โครงการปลูกป่า
ทดแทน  

 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบล  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้   
หมู่ที่ 1-11          

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชา 
ชนที่มีการปลูกต้นไม้  

ทำให้ประชาชนใน
ตำบล  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

อบต.                     
(สำนักปลัด) 

 

     ๒ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า   

เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีจิตสำนึกรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า  หมู่ที่ 1-11 
จำนวน 1 ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชา- 
ชนมีจิตสำนึก
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

ประชาชนในตำบลมี
จิตสำนึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต.              
(สำนักปลัด) 

 

                 

 

 

 

 



 

-๑๐๘- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    ๓ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสำนึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมีจิตสำนึกรู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรม จำนวน 1 
ครั้ง 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
จิตสำนึกรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

ไม่เกิดปัญหามลพิษ
ในพื้นที่ตำบล 

 
 

อบต.          
(สำนักปลัด) 

 

    ๔ โครงการเพิ่มประ 
สิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพื่อให้การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย จำนวน 1 คัน 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   ร้อยละของประชาชนมี
การจัดเก็บขยะที่ถูกหลัก
อนามัย 

ทำให้หน่วยงานมี
การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.            
(สำนักปลัด) 

   ๕  โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ,ฝายมีชีวิต
ตามแนวพระราชดำริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ, เพื่อกัก
เก็บน้ำและเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้แก่พื้นที่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ,
ฝายมีชีวิต,สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯลฯ หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมี
น้ำใช้อย่างพอเพียง 

ประชาชนในตำบลมี
จิตสำนึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต.              
(สำนักปลัด) 
 

    6 โครงการปลูก 
หญ้าแฝก ตามแนว
พระราชดำร ิ

เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ำป้องกันการกัดชะ
การพังทลายของดิน
และปรับปรุงสภาพพื้นที่    
เสื่อมโทรม 

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อชะลอ
การพังทลายของดิน 
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
หมู่ที่ 1-11 

300,000  300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมี
น้ำใช้อย่างพอเพียง 

ประชาชนในตำบลมี
จิตสำนึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต. 
(สำนักปลัด) 



 

-๑๐๙- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

        6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุนการ
จัดวันสำคัญทาง 
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา เช่น  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา วันมาฆบูชา 
ฯลฯ 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ร้อยละของประชาชน
ได้ร่วมทำบุญ  เพื่อให้
ศาสนาเป็นเครื่องยึด 
เหนี่ยวจิตใจ 

ประชาชนได้ร่วมทำบุญ  
เพื่อให้ศาสนาเป็นเครื่อง
ยึด เหนี่ยวจิตใจ 
 

อบต.            
(สำนักปลัด) 
 

    2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญแห่งชาติ  งาน 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ
แห่งชาติ  งานประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสนับสนุนงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิย
มหาราช วันแม่แห่งชาติ งาน
วันลอดถ้ำ   งานลอยกระทง 
งานประเพณ ี  วันสงกรานต์ 
ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สำคัญต่างๆ   

ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในงาน
วันสำคัญต่างๆ งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังอนุชน 
รุ่นหลัง 

อบต.              
(สำนักปลัด) 
 



 

-๑๑๐- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   3 โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนจากสภา
วัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภา
วัฒนธรรมตำบล 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ 
ร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์  
และร่วมพัฒนา
วัฒนธรรม  โดยยึดหลัก
ความต้องการของคน
พื้นที่และเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรม
หมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน,
จัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ตำบล 1 แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมทำกิจกรรม 

การพัฒนามีความ
เจริญก้าวหน้าและมี
ความปรองดอง
สมานฉันท์  โดยมี
องค์กรด้านวัฒนธรรม
ขับเคลื่อนในพื้นที่คือ 
มีสภาวัฒนธรรม
หมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้านและมีสภา
วัฒนธรรมตำบล   
1 แห่ง 

อบต.            
(สำนักปลัด) 
 

    4 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินการด้านประเพณี  
วัฒนธรรม ,วันสำคัญ 
และการแข่งขันกีฬา
อำเภอสวี 

เพื่อสนับสนุนงาน
เทิดพระเกียรติเสด็จใน
กรมหลวงชุมพรฯ,งาน
รัฐพิธีของอำเภอสวี,
โครงการอำเภอยิ้ม,
กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและ อปท.ใน
พื้นที่อำเภอสวี ฯลฯ 

สนับสนุนงานอำนวยการ
ของอำเภอที่ไม่มี
งบประมาณในการ
ดำเนินการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สำคัญต่างๆ   

ช่วยส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  และ
หน่วยงาน อปท.ใน
เขตอำเภอ สวี  ทำให้
การดำเนินการตาม
ภารกิจของอำเภอสวี  
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

อบต.                
(สำนักปลัด) 
 

 



 

-๑๑๑- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   5 
 

โครงการจดังานบุญ
ข้าวปุ้น วัดห้วยกลาง 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณีงานบุญ
ข้าวปุ้น วัดถ้ำห้วยกลาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมทำกิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สำคัญต่างๆ  งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง 

อบต.               
(สำนักปลัด) 

 
 
 

   6 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินการด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม 
และวันสำคัญของ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมทำกิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สำคัญต่างๆ  งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง 

อบต.         
(สำนักปลัด) 

 
 
 
 

   7 โครงการจดัตั้งศูนย์
ส่งเสริมกีฬาตำบล 
เขาทะล ุ

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสรมิสุขภาพให้
แข็งแรง 

จัดตั้งศูนยส์่งเสริมกีฬาตำบล
เขาทะลุ ณ ลานอนก
ประสงค์ หมู่ที่ ๗ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
กีฬา 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุน
ด้านการกีฬา,ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 



 

-๑๑๒- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   8  โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมลานกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการออก
กำลังกาย ส่งผลให้
สุขภาพแข็งแรง 

ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
กีฬา 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุน
ด้านการกีฬา,ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑๓- 
 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานการศึกษา  
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 
6) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
3 
1 
 
 
- 

 
1,859,000 

82,500 
 
 

- 

 
3 
1 
 
 
- 

 
1,859,000 

82,500 
 
 

- 

 
4 
2 
 
 

1 

 
1,979,000 

302,500 
 
 

50,000 

 
4 
2 
 
 

1 

 
1,979,000 

302,500 
 
 

50,000 

 
4 
2 
 
 

1 

 
1,979,000 
302,500 

 
 

50,000 
รวม 4 1,941,500 4 1,941,500 7 2,331,500 7 2,331,500 7 2,331,500 

รวมทั้งสิ้น 4 1,941,500 4 1,941,500 7 2,331,500 7 2,331,500 7 2,331,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

-๑๑๔- 
 

 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขต อปท. 
ในการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)  

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

จำนวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม)  

เด็กในศูนย์ฯ  
มีศักยภาพและมี
ความพร้อมในการ
เรียนขั้นอนุบาล 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

กรมส่งเสริม
ฯ 

  2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขต อปท. 
ในการจัดซื้ออาหาร
กลางวัน 

๒๐๐,000 
 

๒๐๐,,000 
 

๒๐๐,000 
 

๒๐๐,000 
 

๒๐๐,000 
 

จำนวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 

เด็กในศูนย์ฯ  
มีศักยภาพและมี
ความพร้อมในการ
เรียนขั้นอนุบาล 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

กรมส่งเสริม
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-๑๑๕- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการจัดหาสื่อ
การเรยีนการสอน 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
ก า ร เรี ย น ส่ ง เส ริ ม
พัฒนาของเด็กอย่าง
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียนส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก จำนวน 
 2 แห่ง 

159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 จำนวนเด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการ 

เด็กมีอุปกรณ์การ
เรียนส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กอย่างครบ 
ถ้วน 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

กรมส่งเสริม
ฯ 

4 โครงการจัดการ 
ศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ เด็กมีหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียนส่ง
และเครื่องแบบอย่าง
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบและกิจกรรม
พัฒนาการเด็ก จำนวน 
 2 แห่ง 

- - 120,000 120,000 120,000 จำนวนเด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการ 

เด็กมีหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบ
อย่างครบถ้วน 

อบต. 
(สำนักปลัด) 

 

กรมส่งเสริม
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๑๖- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

   1 โครงการอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบลมี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1-11

82,500 82,500 82,500   82,500 82,500 จำนวนประชาชน  
หมู่ที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ทำให้ประชาชน
ในตำบลมีสุข- 
ภาพอนามัยที่ด ี

อบต.           
(สำนักปลัด) 

กรมส่งเสริมฯ 

   2 โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบลมี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

อุดหนุนให้หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-11 

- - 220,000 220,000 220,000 จำนวนประชาชน  
หมู่ที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ทำให้ประชาชน
ในตำบลมีสุข- 
ภาพอนามัยที่ด ี

อบต.           
(สำนักปลัด) 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 
  
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-๑๑๗- 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

        6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

    1 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธ ี

เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าใน
พื้นที่อำเภอสวี ได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

สนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธีให้แก่
อำเภอสวี  เช่น งานพระราช 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระวชิราเกล้า
เจ้าอยู่หัว งานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรม
ราชินี  ฯลฯ 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนร่วมกิจกรรม
เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

อบต.            
(สำนักปลัด) 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 

-๑๑๘- 
 

                                         
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

 
8 
1 

 
17,707,000 

800,000 

 
9 
1 

 
34,2104,000 

800,000 

 
18 
3 

 
50,437,000 
10,600,000 

 
13 
3 

 
35,931,000 

2,400,000 

 
8 
3 

 
20,000,000 
2,400,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

12 

 
 

5,650,000 

 
 

12 

 
 

5,650,000 

 
 

13 

 
 

6,650,000 

 
 

13 

 
 

6,650,000 

 
 

13 

 
 

6,650,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

3,000,000 

 
 

2 

 
 

3,000,000 

 
 

2 

 
 

3,000,000 

รวมทั้งสิ้น 21 24,157,000 22 40,554,000 36 70,687,000 31 47,981,000 26 32,050,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

-๑๑๙- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตร กรรมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาใน ระดับภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลาง-เขา
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่  2 ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายกลาง – 
เขาใหญ่พัฒนา กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 525 
เมตร 

1,937,000 
 

- - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย สปก. 
ห้วยกลาง-ป่าม่วง 
หมู่ที่ 2,4,8,10,11 
ตำบลเขาทะลุ เชื่อมหมู่ที่ 
10 ตำบลทุ่งระยะ  

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย สปก.ห้วย
กลาง-ป่าม่วง   หมู่ที่ 
2,4,8,10,11 ตำบลเขา
ทะลุ เชื่อม หมู่ที่ 10 
ตำบลทุ่งระยะ กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  3,000  
เมตร 
 
 

- 
 

1,937,000 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2,4,8,10 
,11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

แบบ ผ.02/1        



 

-๑๒๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย สปก. 
ห้วยกลาง-ป่าม่วง 
หมู่ที่ 3,5,7  

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย สปก.ห้วย
กลาง-ป่าม่วง   หมู่ที่ 
3,5,7 กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  1,500  เมตร 

- 
 

1,937,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3,5,7 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยห้วยทับ
ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเขา
ทะลุ เชื่อมสายห้วย
ตะเคียน หมู่ที่ 12  
ตำบลนาสัก 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยห้วยทับ
ทอง หมู่ที่ 9 ตำบล   เขา
ทะลุเชื่อมห้วยตะเคียน 
หมู่ที่ 12 ตำบลนาสัก 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
525  เมตร 

- - 1,937,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยช่องเขา 
หมู่ที่ 1,3,6  ตำบลเขา
ทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่
ที่ 1 ตำบลเขาค่าย 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยช่องเขา 
หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลเขา
ทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่
ที่ 1 ตำบลเขาค่าย กว้าง 
4 เมตรระยะทาง 645 
เมตร 

- - - 1,931,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 1,3,6 
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสปก. 
บนดอย-ช่องบอน หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายสปก. 
บนดอย-ช่องบอน หมู่ที่ 7 
กว้าง 5 เมตรระยะทาง 
800 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

 



 

-๑๒๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างลานจอดรถ 
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7   

เพื่อให้นักท่องยเที่ยวมี
ที่จอดรถที่เพียงพอ
และได้รับความสะ 
ดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างลานจอดรถ 
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวบน
ดอยตาปัง ที่มี
การท่องเที่ยว 

ประชาชนมีลานจอด
รถเพียงพอและ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./กรมฯ/
ททท. 

 
8 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่  5 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยการณุ
สัมพันธ์  กว้าง  5  เมตร  
ระยะทาง  800 เมตร 

3,000,000 
 

-- - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

9 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยห้วย
ยายชี   กว้าง  5  เมตร  
ระยะทาง  1,500  
เมตร 

- 5,000,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่  5 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยกระแส
ธรรม เชื่อม หมู่ที่ 10 
กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง  2,500  
เมตร 
 
 

- - 5,000,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 



 

-๑๒๒- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กซอยห้วยชิงช้าง  
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
2,380 เมตร 

- - - 5,000,000 - ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตหมู่ที่ 
5 ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรม

ส่งเสริม 
12 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่  5 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแพรกซ้าย 
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
2,375 เมตร 

- 
 

5,000,000 
 

- 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

  อบต.
(กองช่าง) 

/อบจ./ 
กรม

ส่งเสริม 
13 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่  6 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอุดมสุข  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 3,700,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 
กรม

ส่งเสริม 
14 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 6 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยชำนาญ  
กว้าง  5 เมตร  ระยะทาง  
900  เมตร 

- - 2,000,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรม
ส่งเสริม 

 
15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กซอยรม่ไทร  กว้าง 
5  เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - - 3,000,000 - ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตหมู่ที่ 
6 ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว           

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรม 

 



 

-๑๒๓- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.   
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

ก่อสร้างสะพาน คสล.       
ข้ามคลองสวีหนุ่ม เชื่อม
ถนนสายช่องเขา-วังปลา 

- 
 

- - 4,000,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน มีเส้น 
ทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสันติ 1  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
๑,๐00  เมตร 

- 3,000,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิ
ฯ 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสันติ  3  
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
500  เมตร 

 1,500,000                                      - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสันติ  5   
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
๑,๐00  เมตร 

- - 3,000,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 



 

-๑๒๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  8 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยป่าม่วง-
น้ำชล   กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐00  
เมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  8 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยหนอง 
คาย กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐00  
เมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าเขา  
หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
เชื่อมสายห้วยรากไม้  
หมู่ที่  9 ตำบลนาสัก   

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายหน้าเขา  
หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ  
เชื่อมสายห้วยรากไม้  
หมู่ที่  9 ตำบลนาสัก  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
2,500  เมตร 

- 5,000,000 - 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเดชา- 
ห้วยกล่ำ  กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  1,650  
เมตร 
 
 

- - 3,500,000 
 

-  ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 



 

-๑๒๕- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยไร่ใน 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
1,000  เมตร 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
 

 
25 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 9 
เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยรวมใจ
พัฒนา  กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  400 เมตร  

1,000,000 - - -  ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

26 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ๒ จุด  
ซอยห้วยทับทอง –  
ห้วยตะเคียน , ซอยเดชา – 
ห้วยกล่ำ ขนาด 2 ช่องทาง    
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

- - 500,000 
 

-  ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรม

ฯ 
 

   27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอยสายกลาง – 
แดนอ้อ  กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง 500  เมตร 

 1,850,000 
 

- 2,000,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิ

ฯ 

   28 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยก้าวหน้า – 
สันติธรรม กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง 1,000  เมตร 

- 
 

3,000,000 
 

- - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรม

ฯ 
 



 

-๑๒๖- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ซอยโรจน์ณรงค์ 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
400  เมตร   

1,480,000 
 

-  2,000,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก 
 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

   30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
920 เมตร  

3,400,000 
 

- - 2,000,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

   31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11  มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2   
กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 
960  เมตร 

3,540,000 
 

- - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

    32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน          
หมู่ที่ 11  มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา  กว้าง  5  เมตร
ระยะทาง  1,000  เมตร 

- 
 

5,530,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขตหมู่
ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 



 

-๑๒๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 8 ร่วมใจ  
กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง  900  เมตร 

- - 3,000,000 - - ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตหมู่ที่ 
11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

   34 โครงการก่อสร้าง
สะพานคลองถ้ำทุน
สายสปก. หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก คลองถ้ำทุน 
สายสปก. หมู่ที่ 5 กว้าง 
8 เมตร ยาว 20 เมตร 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตหมู่ที่ 5 
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีสะพาน
ที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการคมนาคม
ขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 
อบจ./กรมฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๒๘- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  1 โครงการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11 

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 1-11 

800,000 
 

800,000 
 

9,000,000 
 

800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 
มีน้ำใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง)/
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
  2 โครงการก่อสร้างหอถัง

น้ำประปา พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำและวางท่อ 
หมู่ที่ 11  

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างหอถังน้ำประปา 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
และวางท่อ ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 1,500 เมตร 
หมู่ที่ 11 

- 
 

- 
 

800,000 
 

800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1-11 
มีน้ำใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง)/
กรมส่งเสรมิ

ฯ 

   3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารกักเก็บ
น้ำลำห้วยขุนยา หมู่ที่ 
11 

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ำให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
กักเก็บน้ำลำห้วยขุนยา 
หมู่ที่ 11 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 11 มีน้ำใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 11 มีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง)/
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
 
 



 

-๑๒๙- 
 

         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   1 โครงการขุดลอก
คลองน้ำลอดน้อย  - 
ทุ่งระยะ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๔  ได้มีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองน้ำลอดน้อย
- ทุ่งระยะ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ ๔  
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

   2 โครงการขุดเจาะบ่อ 
น้ำตื้น หมู่ที่ 1-๑๑  

เพื่อให้ประชาชน ได้
มีน้ำในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในพื้นที่        
หมู่ที่ ๑ – ๑๑  แบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 
๑-๑๑  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

    3 โครงการขุดลอก
คลองถ้ำทุน-ห้วยน้ำ
แดง 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๒  ได้มีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองถ้ำทุน – 
ห้วยน้ำแดง 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ ๒  
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

แบบ ผ.02/1 



 

-๑๓๐- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4 โครงการขุดลอก
ฝาย  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๕ ได้มีน้ำในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายห้วยชิงช้าง   
หมู่ที่ ๕  

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 5  
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 
 
 
 

   5 โครงการขุดดลอก 
ฝาย น้ำล้น  หมู่ที่ 
๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๖ ได้มีน้ำในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ำล้น 
ลำห้วยกลาง  หมู่ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ ๖  
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 

   6 โครงการขุดลอก            
ลำห้วย หมู่ที่ 1-
11 
 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1-11 ไดม้ีน้ำ
ในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำห้วยทุก 
ลำห้วย หมู่ที่ 1-11 
ตามแบบ อบต.กำหนด 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 
1-11  มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                 
(กองช่าง) 

 
 

   7 โครงการขุดลอก
ฝายลำห้วยแพรก
ญวนตอนบน หมู่ที่ 
๒  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๒  ได้มีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายลำห้วย 
แพรกญวนตอนบน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ ๒   
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.              
(กองช่าง) 

 
 



 

-๑๓๑- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   8 โครงการขุดลอก 
อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๕  ได้มีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   
ซอยกระแสธรรม      
หมู่ที่ ๕  

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ ๕   มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

 
 

    9 โครงการขุดลอก 
ฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 
๙  

เพื่อให้ประชาชนใน  
หมู่ที่ ๙ ไดม้ีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ 
จำนวน ๒ จุด บรเิวณ         
ลำห้วยกล่ำตอนบน,  
ฝายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ ๙   มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.                
(กองช่าง) 

   10 โครงการขุดสระ
ส่วนกลาง หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 ไดม้ีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดสระน้ำส่วนกลาง 
ซอยศรีประเวศ หมู่ที่ 
๖  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ 6 มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.              
(กองช่าง) 

   11 โครงการขุดลอก
สระน้ำ  หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๙ ไดม้ีน้ำใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ำบริเวณ
สำนักสงฆ์ถ้ำห้วยทับ
ทอง  หมู่ที่ ๙  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ ๙   มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.            
(กองช่าง) 

 
 



 

-๑๓๒- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   12 โครงการขุดลอก 
หน้าฝาย  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑๑ มีน้ำใช้
อุปโภคและทำ
การเกษตรได้อย่าง
พอเพียงทุกฤดูกาล 

ขุดลอกหน้าฝาย-  
ลำห้วยทองแก้ว 
จำนวน ๒ จุด, ลำห้วย
ขุนยา ๒ จุด ,ลำห้วย
ดงงาม ๑ จุด  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 
๑๑   มีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                 
(กองช่าง) 

/อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

  13 โครงการชุดลอกฝาย
ห้วยเขาใหญ่ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 5 มีน้สำหรับ 
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกขนย้ายดินฝาย
น้ำล้นห้วยเขาใหญ่ หมู่
ที่ 5 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 5 
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                 
(กองช่าง) 

/อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๓๓- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
                 สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตำบลเขา
ทะลุ 

เพื่อให้แหล่งท่อง 
เที่ยวของตำบลเขา
ทะลุมีภมูิทัศน์ที่
สวยงามดึงดูดนัก 
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงสถานที่ท่อง 
เที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตำบลเขา
ทะลุ ได้แก่ ดอยตาปัง 
เขาสันแดน ฯลฯ 

- - ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนัก 
ท่องเที่ยวมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

อบต.                 
(กองช่าง) 

/อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

  2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำธารลอด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถ้ำธารลอด
ใหญ่มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถ้ำธารลอด หมู่ที่ 1 ให้มี
ความสวยงาม ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

- 
 

- 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละของนัก 
ท่องเที่ยวมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

อบต.                 
(กองช่าง) 

/อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 



 

-๑๓๔- 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 1 -11 
และที่ทำการ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อบต.   
(สำนักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 
2 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง

ดับเพลิง 
เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 30,000 
 

30,000 
 

- - - อบต.                   
(สำนักปลัด) 

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด
ติดรถยนต์ระบบ
VHF/FM 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 อบต.                  
(สำนักปลัด) 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน ซึ่งปริมาณ

งานมีเพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค, 
เครื่องสำรองไฟ, ปริ๊น
เตอร์ ฯลฯ  

88,000 88,000 100,000 100,000 100,000 อบต.  
(สำนักปลัด)/
(กองคลัง) 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน ซึ่งปริมาณ

งานมีเพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค, 
เครื่องสำรองไฟ, ปริ๊น
เตอร์ ฯลฯ 

88,000 88,000 50,000 50,000 50,000 อบต.  
(สำนักปลัด)/
(กองคลัง)/
(กองช่าง) 

แบบ ผ.03 



 

-๑๓๕- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน  

จัดซื้อแอร์ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ ์

- 25,000 25,000 25,000 25,000 อบต. 
 (สำนักปลัด), 
(กองคลัง)/ 
(กองช่าง) 

7 บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 

- 2,100 2,100 2,100 - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความสะดวกสบาย 

จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนัก
พิง 

- - 60,000 60,000 - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความสะดวกสบาย 

จัดซื้อโต๊ะพับอเนก 
ประสงค ์

- - 20,000 20,000 - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความสะดวกสบาย 

จัดซื้อพัดลมอุตสาห- 
กรรม 

- - 5,000 5,000 - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก
ผู้มาเยือน 

จัดซื้อชุดรับแขก โซฟา
พร้อมโต๊ะ 

- - 20,000 20,000 - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม
เก้าอี้ 

- - 20,000 20,000 20,000 อบต. 
 (สำนักปลัด) 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการประชุม 
อบรมให้เกิดประ 
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
พร้อมลำโพง,ไมโครโซน 
และขาตั้งไมค์ 

- - 50,000 - - อบต. 
 (สำนักปลัด) 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค - - 40,000 40,000 - อบต. 
(กองคลัง) 

รวม 14 โครงการ - - - - 736,000 763,100 922,100 872,100 725,000 - 



-๑๓๖- 
 

 

ส่วนท่ี 4 
 

 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

  แนวทางการพ ัฒนาการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้อง ถ่ินตามระเบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จ
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมนิผล 



-๑๓๗- 
 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังน้ี 
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
  (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
  (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
  (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
  (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจนำแนวทางท้ังหมดที่กำหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
  1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจกำหนดแนวทางดังน้ี 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
  (2) การประเม ินผลโครงการ (Project Evaluation) หร ือการประเม ินประส ิทธ ิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 



-๑๓๘- 
 

 

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

 3. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถ่ินที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินนั้น ๆ  
  2. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ท่ีได้
กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี อาจเป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบ
ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ินนั้น ๆ  
  3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
กำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
  การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กร
ที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก   จำนวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จำนวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอำนาจหน้าท่ี ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง



-๑๓๙- 
 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้
กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ
หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ โดยทั่วกัน และข้อ 
31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 

 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการกำหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ใช้แบบรายงานแบบที่ 
1 แบบตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
  1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
       แบบที่  1  การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
       แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
           3.1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
                3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
           3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของอปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
  5.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  5.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  5.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  5.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  5.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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        (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
        (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
        (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกตอ้ง 
             5 คะแนน 
        (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
        (5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
        (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
        (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
        (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
    ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
        (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
        (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
        (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    5 คะแนน 
        (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
        คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มี
สุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและ
ปรับตัวได้ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารถเดินทางไปทำ
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
  3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ำ และ รางระบายน้ำ ทำให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากข้ึน 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อเหลี่ยม  ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก  
  4. ประชาชนมีแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทำให้
มีแหล่งน้ำท่ีสะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  
  5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 
  6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั ้งเดิม มีการ
พัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ินมากข้ึน 
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  7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกลา่ว
ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 4.4.1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ปัญหาด้านโครงสร้างพื ้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อ
ดำเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 
  1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวกทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
  3. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสำหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
  4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ำ 
  5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเคร่ืองกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภคบริโภค  

 2. ด้านเศรษฐกิจ 
  ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วน
น้อยเมื่อเทียบการทำสวนผลไม้ในภาพรวมแล้ว  ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึง
จะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่น ๆ 
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีอาชีพหลัก คือ การทำสวน
ทุเรียน ยางพารา ปาล์มและสวนผลไม้ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพทำสวนกาแฟ และรับจ้าง ขอบเขตและ
ปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุก ๆ ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเร่ืองของ
ภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายท่ีต้องดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 

 3. ด้านสังคม 
            สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธี
ทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ดังนี้ 
  1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
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  3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
  4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
  5. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  1. เนื ่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที ่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ข้ึน แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่น้ันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
  2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้น เหมาะ
แก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน  
  3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ขาดการปลูกจิตสำนึกใน
ด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไป
ศึกษาเล่าเรียน หรือไปทำงานที่อ่ืน ทั้งท่ีมีพ้ืนที่ทำการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบ
ทอดอาชีพท่ีเรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  
  4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหาน้ีกลับ
ไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่ให้
ข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการท่ีชัดเจน 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  
โดยการจัดอบรมให้วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน 
คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ส่วนในด้านการลดปัญหาต่าง ๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั ้งเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถ่ินที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพด้ังเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้
ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม ทั้งที ่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจะจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับ
จังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะ
โลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

 4. ด้านการเมือง - การบริหาร 
  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา
มากมายในอนาคต  ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
  1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
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  2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความ
เชื่องช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 
  3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
บริหารอย่างจริงจัง 
  4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
  5. สถานท่ี เคร่ืองมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถ่ิน  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทำให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้าน
พื้นฐานของการทำงาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ เท่าท่ีควร  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้
ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้ส่ือต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดอบรม
แกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดให้มี
การส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติ
ตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกท้ัง
ออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ   

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ถือเป็นปัญหาสำคัญ 
เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานท่ีออกกำลังกาย และ
เพื่อเป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ถือว่าไม่รุนแรง
มากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของ
ชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาท่ีน่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และท่ีทิ้งขยะ  
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลาย
ศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิจกรรม ให ้ความรู ้  ความเข้าใจ และสร้างจ ิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเร ื ่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 4.4.2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1. ด้านเศรษฐกิจ  
  ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 

 2. ด้านสังคม  
  ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา
เสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  และควรมี
แผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใน
ช ุมชน โดยมีองค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นเป ็นพี ่ เล ี ้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำร ุงร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของตำบลเขาทะลุ  แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาส่ิงแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 

 3. จำนวนโครงการท่ีหมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณท่ีจัดสรรให้  
  ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรท่ีจำกัดทางด้านงบประมาณ  

 4. โครงการท่ีหมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ซ่ึงเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจง
ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับ
ความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็น
เร่งด่วนก่อน 

 5. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง  
  เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย 

 

 



-๑๔๕- 
 

 

 6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
  ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วย
ประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
หมู่บ้านของตนด้วย 


