
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

  
 
   

 
 

 
 

ของ 
องค์การบริหารสว่นตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสว ี  จังหวัดชุมพร 
 



คํานํา 
  ด้วยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีใน       
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ภายใต้การกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ไว้ดังนี้ 
  “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรืแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ          
ให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้เล้งเห็นความจําเป็นและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จึงจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559      
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทําประชาคมท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุหวังเป็นอย่ายิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี             
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและตอบสนอง     
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
        องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   

 
 

 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

ช่ือเรื่อง                  หน้า 
ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน       1 
ส่วนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560)  19 
ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      26 
ส่วนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ไปสู่การปฏิบัติ      74 
ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล       152 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  
 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 

ตําบลเขาทะลุต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอสวีห่างจากตัวอําเภอ  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 มีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาและมีแนวป่าซ่ึงมีสภาพ
สมบูรณ์และเป็นต้นแม่น้ําสายสําคัญของอําเภอสวี คือแม่น้ําสวีหนุ่มและพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นเชิงเขา 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 2 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนอากาศร้อน บางครั้งอาจมีฝนตก
สลับบ้าง บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า 
“พายุฤดูร้อน”  

ฤดูฝน  เริ่ม ต้ั งแต่กลางเ ดือนกรกฎาคม ฝนตกมากในช่วง เ ดือนตุลาคมถึง เ ดือนธันวาคม                    
แต่อาจเกิด“ฝนท้ิงช่วง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนาน 
นับเดือน   

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ํา 
       แหล่งน้ําธรรมชาติ 

- ลําน้ํา,ลําห้วย     23 แห่ง   
- บึงหนองและอ่ืนๆ    10 แห่ง 
 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนท่ีตาํบลเขาทะล ุ

 

 

 

แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน     
  -  ฝาย        11  แห่ง  - สระน้ํา   17 แห่ง 
    - บ่อน้ําต้ืน      12  แห่ง   - ประปาหมู่บ้าน       5   แห่ง 
  - 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 ช่ือหมู่บ้าน ช่ือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตําบล 

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

2 บ้านล่าง นายทิวา  ปานจันทร์ 1. สอ.เอนก  มงคลเคหา 
2. นายแสวง  พนมใส 

3 บ้านห้วยกลาง นายสุทธิพงศ์  เด่ียววาณิชย์ 1. นายศราวุธ  ศรีนวล 
2. นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

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

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

6 บ้านโพธิ์ทอง นายสมโภชน์  สุขแก้ว 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  เฟ่ืองฟู 
2. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช 

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

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

 
2.2  รายช่ือผู้บริหารและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

  1.  นายพนม    เพชรจร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  2.  นายมนตรี   ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  3.  นางสนธยา  บัวสงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  4.  นายบุญมี    วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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3.  ประชากร 

    ประชากรท้ังสิ้น    7,332 คน แยกเป็นชาย   3,694   คน แยกเป็นหญิง   3,638 คน          
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  32   คน/ตารางกิโลเมตร  3,216 ครัวเรือน 

จํานวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 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 บ้านถํ้าน้ําลอด 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 
   - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  2  แห่ง    - เสียงตามสาย    7   แห่ง 

๔.๒ สาธารณสุข 
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคท่ีมัก

เกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และ
โรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจ
สุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา คือองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน           
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออก        
กําลังกายยังไม่สมํ่าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
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  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาทะลุ 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  คือ
การติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดท่ีเป็นท่ีสาธารณะ  รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล  พบว่าในเขตตําบลเขาทะลุมีผู้ท่ี               
ติดยาเสพติด แต่เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีเท่านั้น  เช่น  การณรงค์           
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง    
๖.  ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       
 

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
ส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด  รวมท้ังครัวเรือนอยู่ในพ้ืนท่ี
ภูเขาสูง ขยายเขตลําบาก และพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีและวิธีการท่ีจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร            
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ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๕.๓ การประปา 

การประปา องค์การบริหารส่วนตําบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลเอง
และอีกส่วนหนึ่งหมู่บ้านบริหารจัดการเอง สามารถให้บริการได้คิดเป็น 14.77 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ําใช้ตลอด
ท้ังปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ําประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิด              
การตกตะกอนของน้ํา และไม่มีแหล่งน้ําดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนท่ีอ่ืนทําให้มีค่าใช้จ่ายมาก  
ประปาขององค์การบริหารส่วนยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ําประปาสําหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการดําเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค
ในฤดูแล้ง ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้จํานวนครัวเรือนท่ีใช้น้ําประปา 475 ครัวเรือน นอกจากนั้นใช้น้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค 

๕.๔ โทรศัพท์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีการสื่อสารท่ีสําคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 

          

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  เฉล่ีย  30,000 บาท/คน  ต่อปี 

 6.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

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

6.5 สถาบันเกษตรกร 

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

- กองทุนหมู่บ้าน              11  กองทุน     -  เครดิตยูเนี่ยน           1     กลุ่ม       
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

 7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  (1) บ้านกลาง หมู่ท่ี 1 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนปาลม์ 25 500 500 400 
สวนทุเรียน 50 1,000 1,000 2,000 
สวนยางพารา 6 400 500 400 
สวนมังคุด 70 6,000 500 1,500 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - - - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง / - / - 
   -หนอง/บึง - - - - 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -ฝาย - / - / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - / - / 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
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  (2) บ้านล่าง หมู่ท่ี 2 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนปาลม์ 25 1,000 1,000 2,000 
สวนทุเรียน 60 1,200 1,200 10,000 
สวนยางพารา 30 1,400 1,400 20,000 
สวนมังคุด 30 1,200 12,000 70,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ (หมาก) 60 1,000 1,200 40,000 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - / 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนอง/บึง - / - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ  /  / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - / - / 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
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  (3) บ้านห้วยกลาง หมู่ท่ี 3 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนปาลม์ 140 2,500 8,500 10,000 
สวนทุเรียน 110 1,500 20,000 45,000 
สวนยางพารา 60 150 3,500 3,000 
สวนกาแฟ 30 150 1,050 800 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนอง/บึง - - - - 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -ฝาย - - - - 
   -สระ - / - / 
   -อ่ืนๆ (สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า) - / - / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
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  (4) บ้านถํ้าน้ําลอด หมู่ท่ี 4 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนปาลม์ 50 2,000 4,500 6,000 
สวนทุเรียน 100 1,666 5,400 50,000 
สวนมังคุด 80 2,000 4,000 20,000 
สวนลองกอง 47 2,700 3,000 21,600 
สวนยางพารา 12 500 20,000 10,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนอง/บึง - - - - 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - - - - 
   -อ่ืนๆ (สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า) - - - - 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - - - - 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

 

  (5) บ้านช่องบอน หมู่ท่ี 5 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนทุเรียน 30 1,000 12,000 70,000 
สวนยางพารา 215 320 20,000 10,000 
สวนปาลม์ 40 4,000 5,000 12,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนอง/บึง - - - - 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - / - / 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - / - / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 

  (6) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ท่ี 6 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนปาลม์ 50 250 500 1,000 
สวนทุเรียน 30 2,000 10,000 4000,000 
สวนยางพารา 20 300 3,000 4,500 
สวนผลไม ้ 20 250 3,000 450 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง / - - / 
   อ่ืนๆ (ประปาภูเขา) / - - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - - - - 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

  (7) บ้านบนคอย หมู่ท่ี 7 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนทุเรียน 50 12,000 12,000 70,000 
สวนยางพารา 130 320 8,000 12,000 
สวนปาลม์ 30 2,500 5,000 12,000 
สวนกาแฟ 30 300 3,000 18,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - - - - 
   -คลอง - / - / 
   -หนองนํ้า/บึง - / - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย - - - - 
   -สระ - - - - 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - - - - 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

 

  (8) บ้านเขาหลัก หมู่ท่ี 8 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนยางพารา 40 1,200 1,200 22,000 
สวนปาลม์ 30 800 1,200 10,000 
สวนทุเรียน 60 2,000 12,000 70,000 
สวนมังคุด 30 700 1,400 20,000 
สวนหมาก 80 1,000 1,200 40,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนองนํ้า/บึง - / - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - / - / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 

  (9) บ้านห้วยทับทอง หมู่ท่ี 9 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนยางพารา 60 70 1,500 2,000 
สวนทุเรียน 76 6,000 20,000 30,000 
สวนปาลม์ 49 270 200 800 
สวนมังคุด 60 1,000 5,000 8,000 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึ ง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - - - - 
   -หนองนํ้า/บึง - / - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย / - - / 
   -สระ - / - / 
   -คลองชลประทาน / - - / 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - - - - 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - - - - 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

 

  (10) บ้านเขาใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 10 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนยางพารา 150 20 100 400 
สวนทุเรียน 25 500 4,000 15,000 
สวนปาลม์ 15 400 600 1,200 
สวนมังคุด - - - - 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - - - - 
   -ห้วย/ลําธาร - - - - 
   -คลอง - / - / 
   -หนองนํ้า/บึง - - - - 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - - - - 
   -คลองชลประทาน - - - - 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - - - - 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

 

  (11) บ้านน้ําทิพย์ หมู่ท่ี 11 

ประเภทของการทําการเกษตร 
จํานวน 

(ครัวเรือน/ไร่) 
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ทํานา ในเขตชลประทาน - - - - 
นอกเขตชลประทาน - - - - 

2) ทําสวน สวนทุเรียน 50 2,000 20,000 60,000 
สวนปาลม์ 35 3,000 7,000 12,000 
สวนยางพารา 30 300 2,300 6,500 
สวนกาแฟ 18 300 4,000 7,500 

3) ทําไร ่ ไร่อ้อย - - - - 
ไร่ข้าวโพด - - - - 
ไร่มันสําปะหลัง - - - - 

4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  - - - - 
 

ประเภทแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
1)ปริมาณนํ้าฝน - / - - 
2)แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - - - - 
   -แม่นํ้า - / - / 
   -ห้วย/ลําธาร - / - / 
   -คลอง - / - / 
   -หนองนํ้า/บึง - / - / 
3)แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน - - - - 
   -อ่างเก็บนํ้า - - - - 
   -ฝาย - / - / 
   -สระ - / - / 
   -คลองชลประทาน - - - - 
4)แหล่งนํ้า - - - - 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ - / - / 
   -บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ - / - / 
   -ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) - / - / 
   -ระบบประปา (การประปาภูมภิาค) - - - - 
   - แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ - / - / 
 

๗.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

มีแหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้แก่ ลําน้ํา, ลําห้วย 23 แห่ง ,บึงหนองและอ่ืนๆ   10 แห่ง 
ฝาย 11  แห่ง,สระน้ํา 17 แห่ง ,บ่อน้ําต้ืน 12 แห่ง,ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง,บ่อบาดาล/บ่อโยก  57 แห่ง,        
ฝายแม้ว  10 แห่ง 
 
 
 



-๑๘- 
 

 

7.5 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

ประชากรในตําบลใช้ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล และอีกส่วนหนึ่งเป็นระบบ
ประหมู่บ้าน และใช้แหล่งน้ําจากธรรมชาติ 

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

        ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบล นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถานในตําบล คือ วัด 3 แห่ง 
และสํานักสงฆ์ 5 แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําปี 

-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่    
-  ประเพณีวันสงกรานต์    
-  ประเพณีลอยกระทง    
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา 
  

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  (ไม่มี)   

  ภาษาถ่ิน  ภาษาใต้และภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  กาแฟสําเร็จรูปและผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด  

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา   
น้ําท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ําท่ีได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากคลองสวีหนุ่ม, คลองถํ้าทุน, คลอง

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

๙.๒ ป่าไม้  
ป่าไม้ในตําบลส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น สลับกับภูเขา 

๙.๓ ภูเขา   
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปนทราย เหมาะสําหรับการทําการเกษตร 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีของตําบลส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ํา  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหา คือ 
ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  



-๑๙- 
 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  
 

 

 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.2557 
จํานวน
โครงการ
ในแผน 

โครงการ                 
ท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ     
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ                 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 

1. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 123 13 7,961,960 7,910,960 99.36 
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 49 10 9,152,800 8,934,338.53 97.61 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม                           
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

34 8 7,085,000 6,932,145 97.84 

4.การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน                
และพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

20 - - - - 

5. การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

7 1 300,000 2,400 0.80 

6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญา
ท้องถ่ิน 

5 4 1,200,000 182,490 15.21 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - - - - 
รวม 238 36 25,699,760 23,962,333.53 93.24 

 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.2558 
จํานวน
โครงการ
ในแผน 

โครงการ                 
ท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ     
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ                 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
1. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 128 14 5,400,000       5,379,000  99.61 
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 48 9  10,223,990    9,847,359  96.32 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

33 9       735,000           516,522   
70.28 

4.การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน                
และพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

16 - - - - 

5. การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

4 1         71,000              70,000  98.59 

6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญา
ท้องถ่ิน 

5 2 920,000         259,532  28.21 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8 - - - - 

รวม 242 35 17,349,990 16,072,413 92.64 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 



-๒๐- 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.2559 
จํานวน
โครงการ
ในแผน 

โครงการ                 
ท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ     
ท่ีต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ           
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
1. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน 207 10   7,058,000        6,971,900  97.78 
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 69 12 13,276,520      12,171,218  95.79 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม                           
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

39 21   2,301,300         1,999,927  86.90 

 4.การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน                
และพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

29 - - - - 

5. การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

5 1        50,000               4,820  9.64 

6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6 4  1,000,000           245,616  24.56 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

9 - - - - 

รวม 364 48 23,685,820 21,393,481 90.32 
 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ซ่ึงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      จํานวนโครงการในแผน   จํานวน    238  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได้     จํานวน  36  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ 15.13    

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
อบต.สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 15 ข้ึนไป 

ของแผน  
���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

      จํานวนโครงการในแผน   จํานวน    242 โครงการ 

    สามารถดําเนินการได้     จํานวน  35  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  14.46   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 
อบต.สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ  14  ข้ึนไป 

ของแผน 
 
 
 



-๒๑- 
 

 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
      จํานวนโครงการในแผน   จํานวน  364 โครงการ 

    สามารถดําเนินการได้     จํานวน  48  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  13.19   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61)  
อบต.สามารถดําเนินงานได้ร้อยละ 13 ข้ึนไปของแผน 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 (กําลังดําเนินการ) 
      จํานวนโครงการในแผน    จํานวน  -  โครงการ 

    คาดว่าสามารถดําเนินการได้     จํานวน  -  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ -      

  

๒. ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีข้ึน ซ่ึงผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน  
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เก่ียวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของตําบล 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของตําบลด้วยความสะดวก 

                 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึน สําหรับในการสัญจรไปมาในตําบลท้ังหมด 
๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ    
     ครัวเรือน 
3. การจัดการระบบขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 



-๒๒- 
 

 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการดําเนินงานของตําบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการ                 
ได้ตามท่ีประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 14.26 ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อ
หมู่บ้านในตําบล ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมข้ึนในตําบล  ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดน้ําท่วมขังในบางจุด ทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  เป็นต้น 

 ๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ําในตําบลสามารถระบายน้ําได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็น
พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ     
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย     
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในตําบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะ

สามารถดําเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ี 
   

���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
สามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
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๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ท่ีสุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา   
 (๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําท่ีดี     
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ             

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๓)  เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ท้ังหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
   ���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทาง    
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่    
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๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ท่ีสุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ               

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของตําบล 
๓)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตตําบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหน้าท่ีมีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้   

   ���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ํา   
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําท่ีดี   
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๓)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอ
กระจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ                
ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๓๓  
  
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติท่ีประชุม   คณะกรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน 

1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ระยะที่ 1 

5 ปี 

ระยะที่ 2 

10 ปี 

ระยะที่ 3 

15 ปี 

ระยะที่ 4 

20 ปี 

แผน 13  

พ.ศ.2565-2569 

แผน 14  

พ.ศ.2570-2574 
แผน 15  

พ.ศ.2575-2564 

ปี 2560 

แผน 12  

พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การเสรมิความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้     

    อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

   อย่างยั่งยืน 

5. ด้านความมั่นคง 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ปี 2559 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะนําเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 
      ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน    
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลําบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและ         
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ีการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
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เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทําให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ท่ีซับซ้อนข้ึน อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงใน     การดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และ
การบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ี   
เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวม          
กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้าย
มาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยสําคัญหลายประการ ท้ังปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทําให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเป็นความ
เสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาด
ใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มท่ี รวมท้ัง
อาจจะมี    ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่  จุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวท่ี
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวตํ่ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกําลังการผลิต      เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของ    ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทําให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความม่ันคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ 
รวมท้ังเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและ
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การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียว โดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังท่ี
สําคัญ สําหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนท่ี และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไข   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ัง
กรอบความร่วมมือท่ีช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันได้แก่ การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึน
และฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ตํ่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแล้วไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการ    บูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ    โลจิสติกส์ รวมท้ังการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม     ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมท้ัง
ปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงใน
ทุกด้าน 

ท้ังนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่าย       ด้านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ
กับข้อจากัด        ด้านทรัพยากร ท้ังด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ท่ีทําให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน   ท่ีทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว      
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ี
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึน ท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
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เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะ  ยังตํ่า และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ัง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุด       การพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะ
ยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและ        ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน 
และการเรียนรู้ ซ่ึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้     
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้    
อย่างยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน     
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การดําเนินการมีการบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพ
อนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบาย   
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง    
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมี          
ความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนาดใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก               



-๓๒- 
 

 

การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 
การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว    

พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์         
ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนําพา  
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกําลัง
ดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจาก       ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

 
 

 



-๓๓- 
 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อนาคตไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวไปสู่ 

  1. เศรษฐกิจและสังคมไทย  มีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
  2. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ําน้อย 
  4. ระบบบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
  5. ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต    
การท่องเท่ียวตลาดคุณภาพ การบริการคุณภาพ การค้าส่งปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเข้มข้น 
  6. คนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็น
พลเมืองท่ีตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จําเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก     
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว            
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
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และเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่               (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมาก
ข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ใน 

การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ํา รวมท้ังมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ี
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 



-๓๗- 
 

 

๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน   
ปฏิบัติได้ และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ การนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

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

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตําบลเขาทะลุ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้นําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ซ่ึงทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

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



-๓๘- 
 

 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑)     จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทําให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในปี ๒๕๕๗  มาอยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงทําให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมา  การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงตํ่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่า
ระดับท่ีจะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุน ของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ตํ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดับ   การพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถใน    
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐม ภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและ   การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙         (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาด
พลังในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงต้อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ท่ีผ่านมา และยังมีความล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
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๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ      
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและ         
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง  
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็น
ข้อจํากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและ
ความสามารถใน  การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจําปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีข้ึน จากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ี
มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 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 
ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ําและรายได้ตามเป้าหมาย และยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ําประปายัง
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กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ําดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับตํ่าและมีข้อจํากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการทํา
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ใน
การดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังใน     

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่ม  เจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ล้านคน ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ท่ีผ่านมา        (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังตํ่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและตํ่ากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้
ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน
อนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓        การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
แม้ผู้สูงอายุมี    ส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย 
และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ใน       
ปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อ   การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
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คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ตํ่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยตํ่า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้    คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้าด้านรายได้
มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔   เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่ม
คนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘       ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง ประชากรท่ีเกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมลํ้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหล่ือมลํ้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ 
มีการ       ถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือ
ครองท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

(๔) ความเหล่ือมลํ้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕      เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไร  ก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
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ทํางาน นอกจากนี้   ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม         
ร้อยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์      
เบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบข้ันบันได ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไร    ก็ตามสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น   
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
บูรณาการเป็นแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน
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 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้ความต้องการ

ใช้ท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนท่ี
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม   
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
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เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมี
ข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕     
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานดีข้ึน ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยใน          ปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการ
นําเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็น  ร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี 
๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึน          ร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรล เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ท้ังนี้ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานตํ่ากว่า
อัตราขยายตัวของ GDP โดยใน        ปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

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

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 



-๔๔- 
 

 

ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะท่ี      การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีข้ึน ในปี ๒๕๕๗   
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละออง     
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือต้นปี ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง      ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ 
และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลัก คือปริมาณรถยนต์จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นลําดับ โดยความร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง ๑๐ 
ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ํา   ท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มี
จํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี
ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้าเสียท่ีเกิดข้ึนได้
เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงาน      ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท้า
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการดําเนินงาน
เพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีความรุนแรง  
มากข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ    ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่า
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ภัยแล้งเป็น            ภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ี
น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ท่ีต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจําเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมี
ส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ    (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ     หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ี
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิ
บาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 
๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด
ทะเบียนไทยให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้าง
ความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้หลักการกระจาย
อํานาจท่ีส่วนกลางได้มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 



-๔๖- 
 

 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท.ในระยะท่ีผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและเพ่ิมรายได้ในการดําเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ      พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗    ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
การถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ 
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจําอยู่ท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น         การทับซ้อนของอํานาจหน้าท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซ้ือเสียง ทําให้การเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน   ขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ อปท. ซ่ึงรายได้ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ินจําเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท.ในพ้ืนท่ีท่ีมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ี
มีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมี       
ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็น
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากข้ึนในช่วงท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน
โลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น    อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ท่ีออกมา 
รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับ    การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับ
ท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับ
ปี ๒๕๕๖ ท่ีได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 



-๔๗- 
 

 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ย   ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ํามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ
เฉลี่ย   ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ 
(๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของ    การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร มากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ย  ร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒)         ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็น
สิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่     การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจํากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันตํ่าสําหรับการ
เป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึน
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงท่ี
จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน            การขาดแคลนกําลังแรงงาน ทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพ่ิมข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไร ก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช.จะคํานวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จ
สมบูรณ์เกณฑ์ข้ันตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาส    

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อ     
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
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ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐   
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถ่ินท้ังปัจจัย การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะส่งผลให้เกิด          การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนตํ่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือ
หรือทําให้จําเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ี
มีจํานวนมาก 

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

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘         มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ   มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้เป็นไป     ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
มีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม   มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ            การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ี
เก่ียวกับ  การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ท้ังการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหัน
มาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้าง  สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน 
นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของ   ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามา
ซ่ึงโอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้   ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซ่ึงผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ



-๕๐- 
 

 

สินค้าข้ันปฐม    แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี
จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วง 
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร    
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซํ้าเติมต่อสถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึน 
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ําขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ กรณีท่ีเกิดโรค
ระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อ ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแส        การแข่งขันทางการค้า 

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

เป้าหมาย  การพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี     โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
(Goal) จํานวน    ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ข้อ ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกัน   ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
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รูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ           ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้

การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของ   การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ         ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณ     การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคม   สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

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

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     

ท้ังด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้
ข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของ
ตนเอง   มากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
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สนับสนุน        การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุง
และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ในการเป็นฐาน     การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ัน

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับท่ีจําเป็นสําหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและ   ความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ัง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ       เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียว
ทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย         ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากล        และรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ัง        ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง     ด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง          การถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน    การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานท่ี
เหมาะสม     ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
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ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้  คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่

อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริม     การให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของ ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุ เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน         
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้อง
กับพ้ืนท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทํากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี   
ส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด    
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ัง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้าน
อํานวย      ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ      
ให้ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ       

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน      
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นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ี    
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานข้อมูลท่ีดิน
เพ่ือ   การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดิน           
ท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพ้ืนท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้ง         เชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้ว
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ          
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง 
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับ   มาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการ       ท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และ      อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและ   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อ         การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุก
ภาคส่วน ส่งเสริม   การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญ
กับการป้องกันน้ําท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝั่ง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง 



-๕๗- 
 

 

รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ  ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ      จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี        
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ    
ในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และ
เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลัก ให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน        

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหารพัฒนา   
การท่องเท่ียว 

๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน โดย
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ  JDS  และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับ      การขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้
สามารถพ่ึง ตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ 
และการอํานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 

๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน   โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้     
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถ่ิน และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 



-๕๘- 
 

 

๑) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาล์ม พัฒนาการปลูก
ข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล และการเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียวระดับ

นานาชาติ” 
นิยาม  :  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร” 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง  การผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบข้ันต้น) และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  (การแปรรูปและการผลิตสินค้าสําเร็จรูป)  ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย       
โดยเน้นท่ีพืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน  ไม้ผลและกุ้ง
ทะเล และการเป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร และสร้างสรรค์ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสามารถดําเนินการได้ในระดับพ้ืนท่ีบูรณาการ
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพและเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นิยาม  :  “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ” 
 แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน 
และการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและสร้าง
มูลค่า คุณค่า  ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึง
ความสมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม (objectives)  : 
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ

เศรษฐกิจ 
2. การท่องเท่ียวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
3. ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
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4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม

น้ํามัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาการท่องเ ท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและ

เอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพใน       

การส่งออก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ

สติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เป้าประสงค์ 
1) ยางพาราและปาล์มน้ํามันมีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
2) การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายและเอกลักษณ์ของ
พ้ืนท่ีสู่ระดับนานาชาติในการส่งออก 
4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา       
 คุณภาพชีวิต 
 

3. กลยุทธ์ 
1) บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร (การผลิตข้ันต้นการแปร
รูปการตลาด) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) ใช้ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียวสร้างเอกลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ     
    เชิงสุขภาพ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรราชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
4) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค้า OTOP อันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีสร้างจุดเด่น     
    จุดขายทางการท่องเท่ียว 
5) ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทาง 
    ท่องเท่ียว 
6) เพ่ิมมูลค่าและศักยภาพไม้ผลและกุ้งทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน GAP  ให้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ผลิตอ่ืนๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 
7) ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยวิทยาการสมัยใหม่ตามาตรฐานสากลเพ่ือรับมือกับโรคระบาด 
8) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการท่องเท่ียวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่ง 

ทะเล” 
2. พันธกิจ 

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียว 

2.3 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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) พัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

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 และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
(3) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
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4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพ่ือ      
การพัฒนาแบบประชารัฐ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการคมนาคมและขนส่ง   

๑.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๑.๓ แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางสวัสดิการสังคม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
   - การส่งเสริมด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีท่ีอยู่

อาศัย 
   - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ท่ีประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 

๒.๓ แนวทางการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.๔ แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปโตย  พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทํา

ระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพ 

  ๓.๒ แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาท 
                และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

๓.๓ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลดความสูญเสียจากสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
- ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาสถานท่ี และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัย 

  ๓.๔  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย สํารวจจุดท่ีเกิดเหตุร้าย ภัยจากกลุ่ม 
                  มิจฉาชีพและหามาตรการป้องกัน 

๓.๕  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการป้องกันปัญหา
โดย   การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
  ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการลงทุน  สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน  
                เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร  ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร  
                 จําหน่ายผลผลิต หาพันธุ์พืช และการบํารุงรักษาดิน 
  ๔.๓  แนวทางการพาณิชยกรรม  หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการค้าขาย และ 
                 มาตรการสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
  ๔.๔  แนวทางด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อ 
                  สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  ๕.๑   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่าและน้ํา 
                   แบบบูรณาการ    
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๖.๑   แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนใน   
                  ท้องถ่ิน 

๖.๒   แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของ  
        ท้องถ่ิน 

๖.๓   แนวทางการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 
    ๗. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
  ๗.๑   แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

อย่างจริงจัง 
- เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม 
- สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
- รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    ๗.๒  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๘. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๘.๑  แนวทางพัฒนากลุ่ม อปท.ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๘.๒  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
๘.๓  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
๘.๔  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
๘.๕  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา 
๘.๖  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๘.๗  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
๘.๙  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
“  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม 

 ส่งเสริมการตลาด       ธรรมชาติเลิศล้ํา      อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
-  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 การส่งเสริมอาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
- ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 
- จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส อย่าง

ท่ัวถึง 
- 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 งานด้านการท่องเท่ียว 
          - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวระดับตําบลให้สมดุลและยั่งยืน 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการและส่ิงแวดล้อมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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   6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
- พัฒนาและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

   7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       7.1 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
       7.2 ด้านส่งเสริมการศึกษา 

2.3 เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Gosls) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีงานทาํและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชพี 
4. เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 
1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ระบบการศึกษาข้ันพืน้ฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดําเนนิ 

กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์
3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
4. เยาวชนและประชาชนทุกกลุม่มีการออกกําลังกายเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 

    ในการเสริมสร้างธรรมาธบิาลในการปฏิบตัิงาน 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีเคร่ืองมือ 
    เคร่ืองใช้ที่ทันสมัย 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ตัวชี้วัด : จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 10  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70 

2.6 กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงาน

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

  ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีจุดเด่นคือมีภูเขาสูงและรูทะลุมองเห็นได้ในระยะไกลซ่ึงเป็น
พรมแดนเชื่อมระหว่างตําบลเขาทะลุกับตําบลนาสัก  สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขาอยู่ระหว่างหุบเขาต่างๆ และ
สภาพพ้ืนท่ีภูเขาสลับกันหรือเป็นเนินดอย มีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย จึงทําให้ตําบลเขาทะลุเป็นตําบลท่ี
มีบทบาทเด่นทางด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจระดับอําเภอ คือ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน กาแฟ และไม้ผล เช่น 
ทุเรียน ลองกอง มังคุด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพ้ืนท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีดิน
อุดมสมบูรณ์ และเป็นบริเวณท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสาย  จึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลาย
แห่ง เช่น ถํ้าธารลอดใหญ่ เป็นอุโมงค์ท่ีสามารถลอดผ่านภูเขาไปยังอีกฝั่งหนึ่งของ หมู่ท่ี 11 ตําบลนาสัก 
รวมท้ังป่าเขาสันแดน ,จุดชมวิวรูเขาทะลุ , ถํ้าแก้วพิสดาร 

นอกจากนี้จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของตําบลเขาทะลุยังมีการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนกาแฟใน
ตําบลเขาทะลุจดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุข้ึน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแปรรูปและ
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก  คิด
แปรรูปกาแฟผ่านกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อ.ย.บรรจุภัณฑ์ และ
ฉลากออกแบบอย่างทันสมัย จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล จนมาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟผงปรุงสําเร็จรูปทรีอินวัน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จนเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจน ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดชุมพรและระดับประเทศ  ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถ
เชื่อมโยงสู่อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   ตําบลเขาค่าย ตําบลทุ่งระยะ และตําบลนาสัก  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุมชน
ใกล้เคียงท่ีสามารถพัฒนาเชื่อมโยงด้าน        การท่องเท่ียวร่วมกัน นอกจากนี้ในอนาคตความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรสู่พ้ืนท่ีภายนอกตําบล ทําให้การผลิตและขนส่งสินค้าทางการเกษตรสามารถส่งออกไปจําหน่ายสู่
ตลาดภายนอกตําบลท่ีมีตลาดรองรับ  และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จะเป็น
โอกาสท่ีจะทําให้ตําบลเขาทะลุสามารถนําผลผลิตทาง  การเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทํา
การเกษตร  มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีสวยงาม  และมีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสะดวกในการติดต่อกับ
ตําบลอ่ืนๆ        ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของตําบลเขาทะลุ คือ 
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“พัฒนาสินค้าภาคเกษตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
พร้อมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝ่ังอ่าวไทย-อันดามัน” 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 
ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis   
จุดแข็ง (Strength – S) 
1. ตําบลเขาทะลุมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพป่าไม้ไว้เพ่ืออนุรักษ์แหล่งต้นน้ําลําธาร มีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะท่ีจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีศักยภาพหลายแห่ง 

เช่น ถํ้าธารน้ําลอดใหญ่ ป่าเขาสันแดน ถํ้าแก้วพิสดาร ถํ้าน้ําลอดน้อย วัดถํ้าห้วยกลาง ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



-๖๗- 
 

 

4. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุ มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตร เช่น กาแฟ สวนผลไม้ 
5. การให้ความร่วมมือของชาวบ้านในการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเป็นไปด้วยดี 
6. มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภาษา 

จุดอ่อน (Weakness – W) 
1. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุอยู่ในเขตป่าสงวนทําให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและการปฏิรูป

ท่ีดิน 
2. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ําท่ีมี

ศักยภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปี 
3. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนในตําบลเขาทะลุไม่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลายลง เช่น 

ป่าไม้ ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 
5. สภาพดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี เช่น ยาปราบ

ศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง 

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

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

๓.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
จากสภาพปัญหาในปัจจุบันดังกล่าวหาก  ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลาแล้วในอนาคต

เม่ือมีประชาชนเพ่ิมมากข้ึนจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้ 
1. ปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณและเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากในปัจจุบันประชากรในชุมชน

ยังไม่เห็นถึงความสําคัญของการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 
2. ปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนถูกทําลาย  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชใน

ปริมาณท่ีมากและผิดวิธี 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  และดินโคลนถล่ม  เนื่องจากป่าไม้ถูกทําลายมากข้ึน 
4. ปัญหาความยากจน  เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ซ่ึงเกิดจากปัญหาท่ีดินเสื่อมและขาด

แคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 
5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ผู้คนมี         

การแก่งแย่งกันมากข้ึน  จนทําให้เกิดความเห็นแก่ตัว 
6. ปัญหาการว่างงานและการอพยพย้ายถ่ินฐาน  เนื่องจากประชากรในตําบลเขาทะลุ  ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดังนั้นเม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต  จึงไม่มีงานทําประกอบกับไม่มีอาชีพเสริม
รองรับและเนื่องจากผลผลิต  และราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พ.ศ.2561-2564 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับ

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
ทางการคมนาคม 
และการโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาการเกษตรที่
มีศักยภาพในพื้นที่
ให้มีความเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์การผลิต  
แปรรูปและการบริหาร
จัดการพืชเศรษฐกิจ

ยางพาราและ ปาล์มน้ํามัน
ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

 

ยุทธศาสตร์ 
การท่องเที่ยว

นานาชาติที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสู่เมือง 

สีเขียว ชุมชน
เข้มแข็ง มั่นคง  

มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนา

ในระดับภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ

การจัดการความมั่นคงเพื่อ 
การพัฒนาแบบประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

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 
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
การเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ศาสตร์ ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม และ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
การเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

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

อนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของประชาชน
เพี่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พัฒนาการคมนาคมและ
การขนส่ง การ

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

พัฒนาการส่งเสริม
อาชีพ สังคม การศึกษา 

และการสาธารณสุข 

 

พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

พัฒนาการส่งเสริม
การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

 

พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การดูแลคุ้มครอง 

บํารุงรักษาน้ําและป่า 

 

พัฒนาการส่งเสริม
และสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

พัฒนาการส่งเสริมด้าน
การศึกษาและด้าน 

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 

ผลผลติ/
โครงการ 

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

 

๑.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
๒.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
๓.โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันภัยพิบัติ 
ภัยสาธารณะ 
๔.กิจกรรมบริหารจัดการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

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 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 

 
วิสัยทัศน์      
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์      
 
 
 

 
เป้าประสงค์    
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย          
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 

แผนงาน    
 
 

แบบ ยท.02 

“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 

 

ยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

พัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของประชาชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล
คุ้มครอง บํารุงรักษาน้ําและป่า 

พัฒนาการส่งเสริมและสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

พัฒนาการส่งเสริม 
ด้านการศึกษาและด้าน 

การท่องเที่ยว 

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 

 

มีการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของประชาชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และ

เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา บํารุงรักษา 
เส้นทางคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และงาน

ก่อสร้างต่างๆ ให้ได้
มาตรฐาน 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

5 5 5 5 เพิ่มขึ้นทุกป ี การคมนาคมและ 
การขนส่ง 

20 
โครงการ 

 

กองช่าง กองคลัง 

การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และ

เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา บํารุงรักษา 
เส้นทางคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงาน
ก่อสร้างต่างๆ ให้ได้

มาตรฐาน 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

2 2 2 2 เพิ่มขึ้นทุกป ี การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ                                                                                                                  

8 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

1 1 1 1 เพิ่มขึ้นทุกป ี การส่งเสริมอาชีพ 4 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ด้านการศึกษา 4 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ด้านการสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขพลานามัย

ของประชาชน 
 

12 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

 ยท.03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

5 5 5 5 โครงการต่อเนื่อง 
ทุกป ี

ด้านสวัสดิการสังคม  20
โครงการ 

 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง 
ทุกป ี

ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง,
กองคลัง 

กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความ
มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง 
ทุกป ี

การบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน
เน้นพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพในการให้บริการ                                 

4 
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

กองคลัง 

การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และ

เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง 
ทุกป ี

ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

12 
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

กองคลัง 

การพัฒนาเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และ

เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค 

การพัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน 
พาณิชยกรรม

และ 
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างยั่งยืนและลด
ค่าใช้จ่าย 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง 
ทุกป ี

การท่องเที่ยว 2 
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการและการ
จัดการความมั่นคงเพื่อ

การพัฒนาแบบประชารัฐ 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
คุ้มครองดูแล และ

บํารุงรักษาป่าและน้ํา 

12
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความมั่ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านศาสตร์ 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ

อนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

การส่งเสริมและการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมให้มีความมั่ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของ

ประชาชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จํานวน
โครงการ 
/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการ 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง
ทุกป ี

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 8 
โครงการ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

กองคลัง 
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ส่วนท่ี 4 

 

        1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

อง
ค์ก

าร
บริ

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
ท่องเท่ียว 

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 

7 ยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

สํานักปลัด 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 2 สํานัก/กอง 
 

การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
18 
21 

 
26,810,000 
21,580,000 

 
11 
19 

 
25,310,000 
19,880,000 

 
5 

19 

 
7,890,000 

19,880,000 

 
12 
19 

 
24,890,000 
19,880,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    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 
9 

16 
8 
4 

 
 

8,720,000 
3,330,000 
1,698,523 

780,000 
310,000 

 
 

25 
9 

16 
8 
4 

 
 

9,120,000 
3,330,000 
1,698,523 

780,000 
610,000 

 
 

24 
9 

16 
8 
4 

 
 

8,720,000 
3,330,000 
1,698,523 

780,000 
610,000 

3) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

 
 

21 
3 

 
 

4,480,000 
950,000 

รวม 127 71,058,523 115 65,758,523 110 48,708,523 116 65,338,523 
 
 
 

แบบ ผ.07 



 

-๗๖- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

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 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร                                                                                                           

 
 

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 

 
 

1,530,000 

 
 

7 

 
 

1,530,000 

 
 

7 

 
 

1,530,000 

 
 

7 

 
 

1,530,000 

7) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
    7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

3 
 

 
 

130,000 

 
 

3 

 
 

130,000 

 
 

3 

 
 

130,000 

 
 

3 

 
 

130,000 

รวม 37 10,865,000 37 10,865,000 37 10,865,000 37 10,865,000 
รวมทั้งสิ้น 164 81,708,523 152 76,623,523 147 59,573,523 153 76,203,000 



 

-๗๗- 
 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

- - 1,850,000 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยมะขามเปรี้ยว 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

- 
 

- 
 

- 1,850,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

 

 

แบบ ผ.01 



 

-๗๘- 
 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยดอกคูณ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

- 
 

1,850,000 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

4 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ํา คสล.   
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
จํานวน 4 จุด ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

๕00,000 
 

- - 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
 

    5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ใน     
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายกลาง –     
เขาใหญ่ กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร 

1,850,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยศิลปะสาํราญ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
850 เมตร 

- 
 

3,150,000 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ. 

 



 

-๗๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยรวมมิตร  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง  
500 เมตร 

- 
 

- 1,840,000 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

8 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.          
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.        
ลําห้วยบางด้วน ซอยถ้ําธาร
ลอดใหญ่ ,ซอยศิลปะสําราญ,
ซอยคงเทพ  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด 

- 
 

๓00,000 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.  (กองช่าง) 
 
 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยแหลมทอง  
กว้าง ๕ เมตร  ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - 3,700,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนน้ําผ่าน  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนใช้น้ําใน
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนน้ําผ่าน  
คลองถ้ําทุน  

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

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

 

 



 

-๘๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก ซอยมั่นเจริญ 
กว้าง  ๕ เมตร  ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - 3,700,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3    
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแหลมลุม่             
กว้าง  4  เมตร ระยะทาง 
250 เมตร 

- 750,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง  
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
250 เมตร 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 930,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเขาน้อย – 
ป่าม่วง กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร 

- 3,000,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./            
กรมส่งเสรมิฯ 

 

 



 

-๘๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    15 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สาย สปก. 
ป่าม่วง-ห้วยกลาง   
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

16 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

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

500,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยการณุสมัพันธ์ 
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
500 เมตร 

1,850,000 
 

-- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

18 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ํา คสล.   
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
ซอยกลุ่มลพบุรี ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

- 
 

- 
 

๕00,000 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

 

 



 

-๘๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสุขภิรมย์  
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
500  เมตร 

- 
 

1,850,000 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 
อบต.(กองช่าง) 

 

20 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. ๖ จุด
บริเวณ ซอยทรัพย์สํารวย , 
ซอยดอยสายลม,ซอยโพธิ์ทอง,
ซอยศรีประเวศ, ซอยบ้าน    
ลุงชม,ซอยเมตตา ขนาด 2 
ช่องทาง ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

500,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

21 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.   
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มี
เส้นทางการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล.       
ข้ามคลองสวีหนุ่ม ซอยร่มไทร 

- 
 

๔,000,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบจ./ 
   กรมส่งเสริมฯ 
 
 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยศรีประเวศ  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง  
450 เมตร 

- - - 1,660,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 



 

-๘๓- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยถ้ําประกาย
เพชร  กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง  500 เมตร 

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6    
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยตาหวาน  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง 
200  เมตร 
 

- - - 750,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  3   
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
500  เมตร 

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

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  6    
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
 ๓00  เมตร 

- - - 900,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

 



 

-๘๔- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเขาหลัก   
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
1,000  เมตร 

- 910,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเรวดี กว้าง  
5 เมตร ระยะทาง  650 
เมตร 

2,400,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยควนยาง   
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
1,000  เมตร 

- 3,700,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่9มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสุขสุดา   
กว้าง 5  เมตร ระยะทาง  
650  เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

2,400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 



 

-๘๕- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยน้องดา  
กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง  
700  เมตร   

- - - 2,600,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กรมส่งเสรมิฯ 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยถ้ําแก้ว 
พิสดาร  กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  700 เมตร   

- - - 2,600,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา  
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
400 เมตร  

1,480,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

    34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอยสายกลาง – 
แดนอ้อ  กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง 500  เมตร 

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 



 

-๘๖- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   35 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
จํานวน 7  จุด  ซอยโชค
ประคอง ,ซอยสายกลาง- 
แดนอ้อ,ซอยเลิศนิมิต, 
ซอยก้าวหน้า,ซอยประสงค์
ถาวร,ซอยโรจน์ณรงค์, 
ซอยศึกษาธรรม ขนาด 2 
ช่องทาง ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

- - 700,000 - ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วมีร้อยละ 
50 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขต 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบจ. 
 

 
 
 
 
 

36 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอยโรจน์ณรงค์  
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
400 เมตร   

1,480,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก 
 

อบจ. 

    37 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 1 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
500 เมตร  

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

 

 



 

-๘๗- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    38 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 2   
กว้าง 5  เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

   39 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติธรรม 
กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 
750  เมตร 

- 2,800,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

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

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

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

๑,๕00,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

-๘๘- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   41 โครงการก่อสร้าง    
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
จํานวน ๙  จุด  ซอยแดน 
อ้อ 1  ,ซอยแดนอ้อ 2,  
ซอย 8 ร่วมใจ ,ซอยสามัคคี
ธรรม, ซอยแหนบทอง ,  
ซอยลําห้วยขุนยา , ซอยตาที, 
ซอยน้ําทิพย์ ขนาด 2 
ช่องทาง ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

- - - 800,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทาง
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
 

42 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลูกรัง   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 3,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๑-๑๑ ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง)/ 
อบจ. 

 
 

43 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดเลียบ 
ถ้ําธารลอดใหญ-่ 
ถ้ําธารลอดน้อย  
หมู่ที่ 1,2,4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด   
หมู่ที่ 1,2,4 

500,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๑,2,4 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 
 

 

 



 

-๘๙- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีที่ทิ้ง
ขยะอย่างถูกหลักอนามยั 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอร ์
หมู่ที่ 1-11 จํานวน 
500  ใบ 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 จํานวนประชาชนมีที่ทิ้ง
ขยะถูกหลักอนามยั 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย           
น่าอยู่ น่ามอง 
สิ่งแวดล้อมไม ่
เป็นพิษ 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

   2 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งน้ําใช้ในเวลา 
ขาดแคลน 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
บ่อบาดาล หมู่ที่ 1-11         

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนใน
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

   3 โครงการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-11 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 ร้อยละของประชาชนใน
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 



 

-๙๐- 
 

 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4 โครงการก่อสร้างและ
ขยายเขตประปาภูเขา   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ภูเขาพร้อมวางท่อ   
หมู่ที่ 1-11 

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   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11  

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น จัดซื้อ
มอเตอร์ปั๊มน้ํา  หมู่ที่ 1-11 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ที่ 
1-11 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    6 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง
สาธารณะ  
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการ ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทางถนน  

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-11 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    7 โครงการขยายเขตและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 -11 มีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1-11 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
หมู่ที่ 1-11  ที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลมุทุก
หมู่บ้าน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
 

8 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ํา แบบ ฝ  33  

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งเก็บน้ําดืม่ น้ําใช้ใน
เวลาขาดแคลน 

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

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ภาชนะเก็บกักน้ํา
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนสามารถ
เก็บกักน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ตลอดปี 
 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 



 

-๙๑- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   9 โครงการจัดซื้อถัง 
PVC 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งเก็บน้ําดืม่ น้ําใช้ใน
เวลาขาดแคลน 
 

จัดซื้อถัง PVC ขนาด  
 2,000 ลิตร หมู่ที่  1-11 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ภาชนะเก็บกักน้ํา
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนสามารถ
เก็บกักน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ตลอดปี 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

     10 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่   1-11 ได้มีน้ํา
อุปโภคอย่างเพียงพอตลอด
ฤดูกาล 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
หมู่ที่ 1-11 พร้อมว่างท่อ
ประปา 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ที่ 
1-11 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

    11 โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล   
หมู่ที่  1-11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1-11 ได้มีน้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
Ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน้ํา และถังพักน้ํา 

๒,๐00,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ที่ 
1-11 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.น้ําผ่าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก เป็นเส้นทางลดั
เชื่อมระหว่างถนนสาย   
ช่องบอน-ซอยเขาใหญ่
พัฒนา และซอยคงเทพ-
ซอยศิลปะสําราญ 

ก่อสร้างถนนคสล.ข้ามคลอง
ถ้ําทุนบนหลังฝายหินทิ้งเป็น
ถนนน้ําผ่าน ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด 

300,000 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
ประชาชนที่ใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 

 
 
 



 

-๙๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น คลอง   
ถ้ําธารลอดน้อย ตามแบบ
กรมชลประทาน 

1,๕00,000 
 

- - - ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 4  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

กรมชลประทาน 

   14 โครงการขยายเขต
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1-11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-11 ไดม้ีน้ําในการใช้
อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตโครงการสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า ตามแบบ อบต.กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 1,2,3,4,6   
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร  
มีร้อยละ  60  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชน มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

อบต.(กองช่าง)/ 
กรมชลประทาน 

  15 โครงการก่อสร้างฝาย
หินทิ้ง  หมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ประชาชนใน       
หมู่ที่  1-11 ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายหิน หมู่ที่ 1-11
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 1-11  มีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. (กองช่าง)/ 
กรมชลประทาน 

 

 

 

 

       



 

-๙๓- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    16 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น บริเวณ
สํานักสงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์      
ตามแบบ อบต.กําหนด 

700,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
หมู่ที่ 4  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร มี
ร้อยละ  60  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 
 
 

    17 โครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซอยรักดี,
ซอยกระแสธรรม,ซอยห้วย 
ชิงช้าง ตามแบบกรม
ชลประทาน 

1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 1,๒00,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

กรมชลประทาน 
 
 
 
 

   18 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ 
ซอยห้วยยายชี ตามแบบ
อบต.กําหนด 

- - - ๑,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 
 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

   19 โครงการก่อสร้าง 
ฝายกั้นน้ํา หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา  
ซอยแพรกซ้าย  ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

๓๐๐,000 
 

- 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้ใช้น้ํา
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

 



 

-๙๔- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   20 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น คสล.  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้น คสล.  
ตามแบบ อบต.กําหนด  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ 7  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีร้อยละ  
60  ของครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง) 
 

   21 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น คสล.  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น        
ซอยเขาหลัก พร้อมวางท่อ
ประปา ตามแบบ อบต.
กําหนด 

- 
 
 

 

๘๐๐,000 
 

๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละครัวเรือนใน
หมู่ที่ 8  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

   22 โครงการก่อสร้างฝาย
ทํานบดิน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนใน  
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ําในการใช้
อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายและสรา้งทํานบ
ดินกั้นน้ํา ซอยสันติ ๒ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๗   มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.             
(กองช่าง) 

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

สร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
รวมกลุม่พึ่งพาซึ่งกันและกัน 
และพัฒนาธุรกิจหรือชุมชน
อื่น เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพในชุมชนต้นแบบเป็น
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจต่อไป 

สนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน   
หมู่ที่  2,4,5,7 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน 
หมู่ที่ 2,4,5,7 มี
อาชีพเสริมและเพิ่ม
รายได้ให้มีฐานะ 
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด)/
ธกส.สาขา 
เขาทะล ุ

 
 



 

-๙๕- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชนใน
ตําบล ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในตําบล
มีความรูด้้าน
การเกษตร 

ประชาชนในตําบลมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

อบต.   
(สํานักปลัด) 
 

 
    2 โครงการส่งเสริมการ

แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนใน
ตําบลเขาทะล ุ

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ทุเรยีน  
ลองกอง  มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีการ
แปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนในตําบลมี
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

อบต.        
(สํานักปลัด) 

 
 

    3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงปลา 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1 ,       
หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ 

สนับสนุนส่งเสริม        
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 1,    
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓  
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

จํานวนประชาชน
ที่มีอาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต 
หมู่ที่  1, หมู่ที่ ๒,  
หมู่ที่ ๓ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

 

       



 

-๙๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    4 โครงการจัดทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ   

เพื่อให้ประชาชนใน        
หมู่ที่ 1-11  ไดม้ีปุ๋ยที่ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

สนับสนุนงบประมาณใน 
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีปุ๋ยใช้
ในการเกษตร  

ประชาชนมีปุ๋ยเพื่อ
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 

    5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เพาะเห็ดนางฟ้า   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนใน หมู่ที่ 1-11 

สนับสนุนส่งเสริม 
กลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น   
หมู่ที่ 1-11 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวนประชาชน
ที่มีอาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต 
หมู่ที่  1-11        
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

    6 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงสุกรแบบ
ธรรมชาติ (หมหูลุม) 

เพื่อส่งเสริมกลุม่เลี้ยงสุกร
แบบธรรมชาติ (หมูหลมุ) 
ให้กับประชาชน หมู่ที่ 2, 
หมู่ 9  

สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกรแบบ
ธรรมชาติ (หมหูลุม) หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 9  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน
ที่มีอาชีพเสริม 

ประชาชน หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 9 มีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

   7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผูกผ้า   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนใน หมู่ที่ 1-11 

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มผูกผ้า  หมู่ที่ 1-11 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

จํานวนประชาชน
ที่มีอาชีพเสริม 

ประชาชนในเขต  
หมู่ที่ 1-11         
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.        
(สํานักปลัด) 

   8 โครงการสนับสนุน
กลุ่มปลูกมะนาว 
 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9              
ได้มีอาชีพเสริม ภายใน
ครัวเรือนและมรีายได้ตลอด
ทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ 
กลุ่มปลูกมะนาว หมู่ที่ 9 
จํานวน 1 กลุ่ม 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน หมู่ที่ 9 
มีอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 
 

 
 
 



 

-๙๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    9 โครงการสนับสนุน
กองทุนปุ๋ย  
บ้านห้วยกลาง  
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9              
ได้มีอาชีพเสริม ภายใน
ครัวเรือนและมรีายได้ตลอด
ทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กองทุนปุ๋ยบ้านห้วยกลาง             
หมู่ที่ ๓ จํานวน 1 กลุ่ม 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน 
หมู่ที่ ๓ มีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะ
ดีขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 
 

10 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตร ี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มพัฒนาบทบาทสตร ี        
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุม่สตรี 
หมู่ที่ ๑-๑๑ ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จํานวนสตรีและแกน
นํากลุ่มสตรมีีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเอง 

กลุ่มผู้นําสตรีมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองและมีความรู้
ในการพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อบต.           
(สํานักปลัด)/ 

พม. 

    11 โครงการอบรม
พัฒนาส่งเสรมิอาชีพ
สตรี  หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพให้กับสตร ี
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

จัดฝึกอบรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
หมู่ที่ ๑-๑๑  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุม่สตรีมี
การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านอาชีพ
สตรมีากขึ้น 

จํานวนสตรี หมู่ที่ ๑-๑๑             
ที่มีอาชีพเสริม 

อบต.             
(สํานักปลัด)/ 

พม. 

   12 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ยกระดับฝีมือ
แรงงาน หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ของประชาชนในพื้นที่  
หมู่ที่ 1-๑๑ 

จัดฝึกอบรมฝมีือแรงงาน
ให้แก่ประชาชน  
หมู่ที่ 1-11 ปีละ 1 ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละของประชาชน
มีศักยภาพเป็นที่
ยอมรับในด้านฝีมือ
แรงงาน 

ประชาขนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดต้ลอดจน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบต./แรงงาน
จังหวัด /พัฒนา

สังคม 
 

    13 โครงการจัดซื้อ
เครื่องผสมปุ๋ยหมัก 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตปุ๋ยให้กับประชาชน
ในหมู่ที่ ๑๑ 

จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก  
หมู่ที่ ๑๑   

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
หมู่ที่ ๑๑  มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะ
ดีขึ้น 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

       



 

-๙๘- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   14 โครงการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน และค้นหาวิสาหกิจ
ชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาและเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน  
หมู่ที่ ๑-๑๑  มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

   15 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการ
ชุมชน โดยจัดให้มีทุน
หมุนเวียนให้แก่กลุม่
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนและส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน หมู่ที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
หมู่ที่ ๔  มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

   16 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริมและมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตร 

ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ ๑-๑๑ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

   17 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนแปรรูป
ผลผลติจากการเกษตร  

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มี
การแปรรปูผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
ผลผลติ หมู่ที่  4   
จํานวน  1  แห่ง 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีโรงเรือน
ในการแปรรูป
ผลผลติ 

ทําให้เกษตรกรไดม้ี
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

อบต.             
(กองช่าง) 

 

 

 

 

 



 

-๙๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    18 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชนใน
ตําบล จํานวน 3 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในตําบล
มีความรูด้้าน
การเกษตร 
 

ประชาชนในตําบลมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

   19 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนใน
ตําบลเขาทะล ุ

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ทุเรยีน  
ลองกอง  มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนในตําบล
มีการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 

ประชาชนในตําบล
เขาทะลุมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

   20 
 

โครงการซ่อมแซม 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  
หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓,  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ ๑,                
หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 

ซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 
หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 
จํานวน  ๓  แห่ง 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมี
โรงเรือนในการ
แปรรูปผลผลติ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 

อบต.  
  (สํานักปลัด) 

    21 โครงการก่อสร้าง
อาคารกลุม่พัฒนา
บทบาทสตรตีําบล 
เขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารกลุ่มพัฒนา 
สตรี จํานวน  1 แห่ง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
โรงเรือนในการ
แปรรูปผลผลติ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 
 

กรมโยธาฯ/
อบต.         

  22 โครงการต่อเติม 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนด้านต่างๆ  เช่น  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
หมู่ที่ 1-11 ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

300,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
สถานที่ 

สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

 



 

-๑๐๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  23 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชีพ  
หมู่ที่ 1-11 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชนใน
ตําบล จํานวนปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในตําบล
มีความรูด้้าน
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้
ให้มีฐานะดีขึ้น 
 

อบต.   
(สํานักปลัด) 
 

 
   24 โครงการส่งเสริม

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

อบรมเกษตรกรพร้อม
สนับสนุนเงินทุนให้กับหมูบ่้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขต 
อบต. เขาทะล ุ
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนในเขต 
อปท. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

25 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ลําห้วย 
ขุนยา ตอนบนบริเวณสํานัก
สงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์ ตามแบบ 
กรมชลประทาน 

1,๕00,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
หมู่ที่ 4  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรม
ชลประทาน 

   26 โครงการก่อสร้างเขื่อน
กั้นน้ํา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําซอยดอย
สายลมพร้อมท่อส่ง กว้าง   
30  เมตร  ลึก  4.5  เมตร 
 

- 
 

- 
 

๔00,000 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 6  
ที่มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง) 

 
 



 

-๑๐๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   27 โครงการก่อสร้างฝาย
ทํานบดิน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายและสรา้งทํานบ
ดินกั้นน้ํา 1 จุด  
ซอยเทพนิมิตร 
 

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

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.             
(กองช่าง) 

   28 โครงการก่อสร้างศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน  
หมู่ที่ 1 -11 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนด้านต่างๆ  เช่น  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

ก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน 
หมู่ที่ 1-11 ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

๙00,000 
 

๙00,000 
 

๙00,000 
 

๙00,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
สถานที่ 

สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แห่ง  หมู่ที่ ๑ และ
หมู่ที่ ๓  ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

จํานวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่เข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    2 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่  5  
เช่น รั่ว ประตู ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

๓   3  
 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหมู่ที่ 4 และหมู่ที่  5  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 จํานวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
ได้รับความช่วยเหลือมี
การเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

       



 

-๑๐๓- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    4 โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ์การเรียน 
การสอนที่ทันสมยั 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
การสอนและวัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ ตามความจําเป็นให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์ฯ ที่มีความ
พร้อมในการเรยีน
ขั้นอนุบาล 

เด็กในศูนย์ฯ มี
ศักยภาพและมีความ
พร้อมในการเรยีนขั้น
อนุบาล 

อบต.         
(สํานักปลัด) 

    5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ/การเข้าค่าย
ฝึกอบรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนเด็กที่มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมและ
ตั้งใจเรียน 
 

เด็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยทุกคนจะ
ตั้งใจเรียน 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    6 โครงการจัดหา 
เครื่องเล่นประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมสําหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 

200,000 
 

  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้และเตรยีม
ความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

7 โครงการศึกษาแห่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
จํานวน 2 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กนักเรียน
ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและตั้งใจ
เรียน 

เด็กได้รับการเรยีนรู้ที่
หลากหลายผา่น
ประสบการณ์ตรง 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

8 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์เด็กก่อน
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านของเด็กก่อนวัยเรียน 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน จํานวน 93 คน 

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

เด็กมีพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 

 



 

-๑๐๔- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ทุน) 

ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีศักยภาพ ความรู้ 
ในการปฏิบัตเิพิ่มขึ้น จํานวน 
2 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนครูที่ได้รับ
การศึกษา 

ครูไดร้ับการพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐๕- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการสร้างสวน
สุขภาพพร้อมเครื่อง 
ออกกําลังกาย 

 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อม
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  
หมู่ที่ 1  จํานวน 1 แห่ง 

500,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มีสถานที่
พักผ่อนและออก
กําลังกาย 

ทําให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
กําลังกาย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และวัสดุ
ทางการแพทย์ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆในพื้นที่ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุทางการแพทย์ เช่น  
ทรายอเบท,  สารเคมีป้องกัน
พาหะนําเชื้อไข้เลือดออก  
มาลาเรีย  เครื่องวัดความดัน 
เบาหวานพร้อมเข็มเจาะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น  
 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น โรค
ไข้เลือดออก  
โรคมาเลเรียในพื้นที่
ลดลง 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 

       



 

-๑๐๖- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขต่างๆ เช่น การ
ควบคุม การป้องกันโรค   

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข  
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 

 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

    4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน   

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทําการ 
ศสมช. หมู่ที่ 1-11o 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวน ศสมช.ที่
ได้รับการปรับปรุง 
 

ทําให้มีการอํานวย
ความสะดวกแก่ผูม้าใช้
บริการ 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 

  5 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานและแกนนํา
ครอบครัว หมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ อสม.และแกนนํา
ดูแลสุขภาพคนในหมู่บ้าน
และครอบครัวเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพเชิงรุกอันเกิดจาก
การมีความรู้ของ   อสม.
และแกนนําสร้างความ
ผูกพันในชุมชน 

จัดอบรม อสม.และแกนนํา 
จํานวน  1  ครั้ง/ปี 
 
 
 
 

80,000    
 

80,000    
 

80,000    
 

80,000    
 

จํานวน อสม.และ
แกนนําที่เข้าอบรม
มีความรูด้้าน
สุขอนามัย 

อสม.และแกนนําที่เข้า
อบรมมีความรู้ด้าน
สุขอนามัยได้เกิดความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
หมู่บ้านร้อยละ 85 
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

    6 โครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนในการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและ
ประชาชนในการร่วมแข่งขัน
กีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

การร่วมแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนเพื่อ
เชื่อมความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานในเขต
อปท.และนอกเขต อปท. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จําวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชนกับ อปท. และ 
อปท.กับหน่วยงาน
อื่นๆ 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 



 

-๑๐๗- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   7 โครงการรณรงค์ป้องกัน
วันเอดส์โลก 

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันโรค
เอดส ์

ผู้นําชุมชน  อสม.  จนท. 
สาธารณสุข  นักเรียน  
ข้าราชการในพื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนเกิด
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคเอดส์  

ทําให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกัน
โรคเอดส ์
 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

   8 โครงการป้องกัน
โรคตดิต่อ  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตําบล หมู่ที่ ๑-๑๑ มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
หมู่ที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

   9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก   
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกใน        
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

จัดซื้อสารกําจัดยุงลาย เช่น 
ทรายอะเบท ฯลฯ  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จํานวนประชาชน
หมู่ที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

10 โครงการทําฟลูออไรด์วา
นิช ป้องกันฟันผุใน 
ศพด./เด็กอนุบาล 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเด็กอนุบาล และ
เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีวัสดุ 
อุปกรณ์แปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันเพียงพอ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กอนุบาลในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.เขาทะล ุ

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กใน ศพด./เด็ก
อนุบาลไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพปาก
และทาฟลูออไรด์
วานิช 

เด็กใน ศพด./เด็ก
อนุบาลไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพปาก
และทาฟลูออไรด ์
วานิช 

รพ.สต.เขาทะล ุ

 

 



 

-๑๐๘- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาสุขภาพในผูสู้งอายุ 

เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุ  
จํานวน 701 คน 

23,623 23,623 23,623 23,623 กลุ่มผูสู้งอายุใน
ตําบลเขาทะลุที่
สุขภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุในตําบล 
เขาทะลุที่สุขภาพชีวิต
ที่ดี 

รพ.สต.เขาทะล ุ

12 โครงการเฝ้าระวังการ
ระบาดวัณโรคในชุมชน 

ลดอัตราป่วยด้วยวัณโรคใน
ชุมชน 

แกนนํา อสม. หมูล่ะ 5 คน 
จํานวน 55 คน 

11,300 11,300 11,300 11,300 อัตราการเกิด
ผู้ป่วยรายใหม่ของ
วัณโรคลดลง 

อัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ของวัณโรค
ลดลง 

รพ.สต.เขาทะล ุ

13 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีตกค้างในร่างกาย 

เพื่อให้ประชาชามีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนักต่อผลกระทบจาก
สารเคมีตกค้างที่มีผลต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวัยทํางาน  
จํานวน 100 คน 

17,100 17,100 17,100 17,100 ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
สุขภาพที่ด ี

รพ.สต.เขาทะล ุ

14 ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

เมื่อตรวจพบอาการของโรค 
เ พื่อ ที่จะได้ ทําการส่งต่อ
รักษาที่โรงพยาบาลต่อไป 

ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี 
ขึ้นไป 

4,500 4,500 4,500 4,500 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

อสม. ม.1 

 

 



 

-๑๐๙- 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 อบรมให้ความรู้เรื่อง
อาสาสมัครการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ใน ชุมชน เ บื้ อ งต้ น ใ ห้ มี
สุขภาพดี  เ ป็นการ ช่วย
ป้องกันและลดการสูญเสีย
ชี วิ ตขอ งประชาชน ใน
ชุมชน 

ประชาชน หมู่ที่ 9  
จํานวน 75 คน 

12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

อสม. ม.9 

16 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 

เ พื่ อ ป้อง กันและแ ก้ ไ ข
ปัญหาในกรณี ที่เ กิดโรค
ระบาด หรือภัยพิบัติ ใน
พื้นที่ ในกรณี ที่ไม่ ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล 
เขาทะล ุ

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

คณะกรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ/อสม. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑๐- 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือตนเองในการ
ดํารงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการ  เช่น     
รถโยก รถเข็น ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนคนพิการที่
ได้รับการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 
   2 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา

สําหรับคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการมีความ
สะดวกในการใช้บริการ
ห้องน้ําสาธารณะ 

ก่อสร้างห้องน้ําสําหรับ 
คนพิการ จํานวน 1  แห่ง 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

จํานวนคนพิการที่
ได้รับการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
    3 โครงการฝึกอาชีพ

สําหรับคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ
สามารถเลีย้งตัวเองได้ใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ    
คนพิการจํานวน 3  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนคนพิการที่
ได้รับการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 
    4 โครงการเคาะประตดููแล

ผู้พิการ/ผูสู้งอายุ 
เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  

ออกเยี่ยมเพื่ออํานวยความ
สะดวก ให้บริการต่างๆ       
ปีละ 2 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 



 

-๑๑๑- 
 

 

       
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    5 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

ออกให้บริการตรวจสุขภาพ  
ปีละ 2 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ ที่มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
แข็งแรง 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

   6 โครงการซ่อมแซม          
ที่อยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส ไดม้ีที่อยู่
อาศัยและไดร้ับการดูแลจาก
หน่วยงานรัฐ  

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ที่ไดร้ับ
การดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ         
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

   7 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการ 

เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือตามคนพิการร้อง
ขอ และตามที่หน่วยงาน
ของรัฐกําหนด รวมทั้งการ
ให้คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับขอใช้
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

จัดตั้งศูนย์บริการคน 
พิการขึ้น ณ อบต.เขาทะลุ           
จํานวน ๑ แห่ง    

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนพิการ  
ที่ได้รับการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ 

อบต.เขาทะลมุีศูนย์
ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการใน
พื้นที่ด้านต่างๆ 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

 

 



 

-๑๑๒- 
 

 

 

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตาํบลเขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับผูสู้งอายุใน
ตําบลเขาทะล ุ

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
แก่ผู้สูงอายุในตําบลเขาทะล ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน
ที่มีอาชีพเสริม 

ประชาชนในตําบล
เขาทะล ุมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑๓- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพคนชรา  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

เงินสงเคราะห์คนชรา             
หมู่ที่ 1-11           

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวนคนชราที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนชรามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อบต.        
(สํานักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 
   2 โครงการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคน
พิการ 

เงินสงเคราะห์ผู้พิการ               
หมู่ที่ 1-11  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จํานวนคนพิการที่
ได้รับการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 
   3 โครงการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีทุน  
มีเงินในการดํารงชีพ 

ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อเอดส์   30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนผู้ตดิเชื้อโรค
เอดส์ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 
    4 โครงการเตรยีมพร้อม 

การดําเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
หลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 
 

ดําเนินงานตามโครงการ  
โดย อบต.สมทบทุน
ร่วมกับ สปสช. 40% 
ของเงิน  สปสช.   

130,000 
 

130,000 130,000 130,000 ประชาชนในตําบล
เขาทะลุ มสีุขภาพที่ด ี

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมหีลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 



 

-๑๑๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการทําสื่อรณรงค์
ด้านการเลือกตั้ง 

เพื่อสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

จัดทําสื่อ เช่น คัทเอ้าท์  
สติกเกอร์ ป้ายประกาศ  
สื่อโฆษณา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมีจิตสํานึก
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
   2 โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
เลือกตั้ง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
เลือกตั้งแก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนบัตรเสีย
ลดลงเหลือประมาณ 
ร้อยละ 1 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการ
และวิธีการเลือกตั้ง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
   3 โครงการปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาต ิ
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และแสดงความ
จงรักภักดี ของประชาชน 
ชาวไทย  

เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว,จัดซื้อซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินิ
นาถ ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และการ
แสดงความจงรักภักดี 
ของประชาชนชาวไทย 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 

 



 

-๑๑๕- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน  

เพื่อให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

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

ทําให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

   5 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนและเพื่อให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

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

ทําให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต.             
(กองช่าง) 

   6 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจํา 
อบต. 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนและเพื่อให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 
 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามแบบแปลนที่ 
อบต.กําหนด 

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

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆของ
หน่วยงาน และทํา
ให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

อบต.             
(กองช่าง) 

    7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

จัดทําสื่อรณรงค์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ อบรมเรื่อง 
กฎจราจรการขับขี่รถ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ขับขี่รถได้อย่าง
ปลอดภัยจากอุบัติเหต ุ

ประชาชนขับขี่รถได้
อย่างปลอดภัยมาก
ขึ้น และอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถ
ลดลง 

อบต.                 
(สํานักปลัด) 

 

 



 

-๑๑๖- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรม อปพร. 
 

เพื่อให้สมาชิกมีความ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอปพร. 

สนับสนุนกิจกรรม อปพร.     200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนอปพร.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ทําให้กิจกรรม  
อปพร.ให้มีความ
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    9 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และ
อบรมใช้วิทยุสื่อสาร
แก่สมาชิก อปพร. 
 

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

อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทุก
คน  อปพร. จํานวน 3 ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จํานวนสมาชิก อป
พร. ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

สมาชิก อปพร. ทุก
คนมีความรู้ในการ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 

 
 

 
   10 โครงการให้บริการช่วง

เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การให้คําแนะนําประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนทั่วไปในเขตอปท. 30,000     30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชน
ผู้สญัจรไปมาไดร้ับ
ความสะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ให้บริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

 
 

    11 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยให้กับ
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขต 
อปท. 

เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อม
แ ก่ประชาชนในการ
ป้อง กันตนเองจากอัคคีภยั 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
จํานวน  3  ครั้ง 

50,000     50,000 50,000 
 
 
 
 
 

50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี ก าร
เต รียมความ
พร้ อม ในการ
ป้อง กันตนเองจาก
อัคคีภัย 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

 

 



 

-๑๑๗- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    12 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่า 

เ พื่ อ เตรี ยมความพร้ อม
แ ก่ประชาชนในการ
ป้อง กัน ไฟป่า 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
จํานวน  3  ครั้ง 

50,000   50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี ก าร
เต รียมความ
พร้ อม ในการ
ป้อง กันตนเองจาก
อัคคีภัย 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

 
 

    13 โครงการฝึกอบรมและ
ป้องกันสาธารณภัย 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน สาธารณ
ภัย  เช่น  อุทกภยั  วาตภยั ฯลฯ 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านสาธารณภัย  
จํานวน  3  ครั้ง 

200,000 
 

   200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณ
ภัยและมคีวามปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 

 
 
 

   14 โครงการป้องกัน
อุทกภัย วาตภัย 
 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขต อปท. 
 

ขุดฝังท่อระบายน้ําทุกถนนที่
ขวางทางน้ําในเขต อบต.  
ฯลฯ 
 

100,000 
 

 

    100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

ร้อยละของครัวเรอืน
ที่ไดร้ับผลดจีากการ
ป้องกันและรับมือน้ํา
ท่วม 

ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขต อปท. 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 

   ๑5 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์ อปพร. หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป
มาไดร้ับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและการ
ใช้รถใช้ถนน 

ก่อสร้างศูนย์ อปพร.   
จํานวน 1  แห่ง บริเวณ 
สี่แยกไร่ใน  หมู่ที่ ๙  

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
การใช้รถใช้ถนน 

ทําให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการใช้
รถใช้ถนน 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

 

 



 

-๑๑๘- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   16 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะในชุมชนและ
หมู่บ้านต่างๆ หมู่ที่ 1-11 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

    17 โครงการสายตรวจ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

จัด อปพร.ออกตรวจในพื้นที่
ตําบลเขาทะลุ จํานวน 3 ครั้ง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

      
อบต. 
(สํานักปลัด) 

    18 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิตําบล 
เขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริม  ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตําบลเขาทะล ุ

สนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตําบลเขาทะล ุ

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

เยาวชนและประชาชน
ลดอัตราเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพตดิลดลง 

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในตําบลเขาทะล ุ

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

   19 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเผยแพรค่วามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดแก่เด็กและเยาวชน  
ประชาชน เพื่อสนับสนุน
การป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ 

จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง แก่
เด็กและเยาวชนทั้งในระบบ
และนอกระบบ เช่น การเดิน
รณรงค์หรือประกวดคําขวัญ
เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพตดิ 

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

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในตําบลเขาทะล ุ

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 

 

 

 



 

-๑๑๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    20 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
บริเวณสี่แยกเขาทะล ุ

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

   21 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ 
บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ตําบลเขาทะล ุ

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๒๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
         3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้ประจํา
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานให้ดีขึ้น 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริหารงาน 
ประจําสํานักงาน 

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 
 

จํานวนประชาชนที่ขอ
ใช้บริการ 
 
 
 

สามารถให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน และการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ 
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 
 

 

ร้อยละของบุคลากรมี
ศักยภาพในการทํางาน 

บุคลากรมีศักยภาพใน
การทํางานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 



 

-๑๒๑- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถ้ําธารลอดใหญ่ม ี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

ก่อสร้างป้ายขนาด กว้าง 2 
เมตร ยาว 4 เมตร และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ถ้ําธารลอดใหญ่ให้มีความ
สวยงาม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามดึงดดูนักท่องเที่ยว 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

    2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ชุมชนสี่แยก 
เขาทะลุ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ชุมชนบริเวณสี่แยก
เขาทะลุมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน       
สี่แยกเขาทะลุ  หมู่ที่ 1 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของชุมชนมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีนักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    3 โครงการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
โบราณคดีเขาจุฬา 

เพื่อส่งเสริมแหล่งศึกษา
โบราณคดี การตั้งถิ่นฐาน
ของเขาทะลุ และแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
สําหรับประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี
เขาจุฬา 
ให้มีความเป็นระเบียบและ
สวยงาม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จํานวนประชาชนที่ได้
ศึกษาแหล่งโบราณคดีใน
ตําบลเขาทะลุ   

ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
แหล่งโบราณคดีในตําบลเขา
ทะลุ  ได้พักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 



 

-๑๒๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    4 โครงการสร้างศาลที่
ประทับพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นที่สักการะและ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะลุ  

ก่อสร้างศาลพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์บริเวณ
สวนสาธารณะถ้ําธารลอด  
หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ  

ทําให้ประชาชนมีที่
สักการะและยึด
เหนี่ยวจิตใจและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเขา
ทะล ุ

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

 

    5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่  7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
และประชาชนทั่วไปไดม้ี
สถานที่ท่องเที่ยวสําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ 

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

๕00,000 
 
 

๕00,000 
 

 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ผ่าน
มาพักผ่อน 

ประชาชนในตําบล
เขาทะลไุดไ้ป
พักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไป 

ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว         
เขาสันแดน  หมู่ที่ 5 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ผ่าน
มาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และในตําบลเขา
ทะลุมสีถานที่
ท่องเที่ยว 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    7 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ทั่วไปและประชาชนหมู่ที่  5 

ปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะ
ประโยชน์สระน้ําทุ่งในไร ่
หมู่ที่ 5 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ผ่าน
มาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และในตําบลเขา
ทะลุมสีถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

 



 

-๑๒๓- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
 

25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    8 โครงการ “งานวันลอด
ถ้ํา” 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน “วันลอดถ้ํา” ระหว่าง
วันที่ 12-15 เม.ย. ของทุกปี 
โดยมีกิจกรรมการลอดถ้ําและ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ผ่านมา
ท่องเที่ยวพักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

   9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ดอยตาปังหมู่ที่ 7  
มีภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดดู
นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7โดยรอบ และ
ทางขึ้น ตามแบบที่ อบต.
เห็นชอบ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว
ดอยตาปัง  

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

   10 โครงการปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ ถ้ําแก้วพิสดาร 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
สําหรับประชาชนในเขต 
อบต.และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําแก้วพิสดาร  
หมู่ที่  9  ตามแบบที่ อบต.
เห็นชอบ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว 
ถ้ําแก้วพิสดาร 
 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

 

   11 โครงการจัดทําบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวและแผน
ที่ตําบล หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

จัดทําบอร์ดประชาสมัพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแผนที่
ตําบล ณ บริเวณสี่แยกเขาทะลุ  
หมู่ที่ ๑  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ผ่านมา
ท่องเที่ยวพักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

  12 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณสํานักสงฆ์
ถ้ําน้ําทิพย์  หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสาํนัก
สงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์ หมู่ที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว
สํานักสงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์ 

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 



 

-๑๒๔- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   13 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์จุดชมวิว
รูเขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตําบลเขาทะล ุ

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จุด
ชมวิวรูเขาทะลุ หมู่ที่ ๖ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ผ่านมาท่องเที่ยว
บริเวณจุดชมวิวรู
เขาทะล ุ
 

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 
 

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

 
 
 

   14 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ถ้ําเขาโกบ หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
สําหรับประชาชนในเขต 
อบต.และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ํา
เขาโกบ หมู่ที่ ๒ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ผ่านมาท่องเที่ยว
ถ้ําเขาโกบ หมู่ที่ ๒ 

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

    15 โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ภาษาอังกฤษสถานที่ใน
ตําบล  เขาทะล ุ

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
การติดต่อราชการจากชาว
ต่างประเทศ 

จัดทําป้ายชื่อภาษาอังกฤษ
สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ฯลฯ 
ในตําบลเขาทะล ุ

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนชาว
ต่างประเทศที่เข้า
มาท่องเที่ยวตําบล
เขาทะล ุ

ทําให้ชาว
ต่างประเทศมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ตําบลเขาทะล ุ

    สํานักปลัด 

   16 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างถนนและ
สถานที่ท่องเที่ยว   

เพื่อให้ถนนและสถานที่
ท่องเที่ยวหมู่ที่ 1-11  ได้มี
ความสวยงามสบายตา  
สบายใจ 

ปลูกต้นไม้ ไมด้อก ไม้ประดับ
บริเวณสองข้างถนนและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
หมู่ที่ 1-11 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความ
ร่มรื่นสบายตา   

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความรม่
รื่นสบายตา  และ
แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา 

อบต.                                  
(สํานักปลัด) 

 

    17 โครงการประกวด
หมู่บ้านน่าอยู่   

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่  1-11  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดประกวดบ้านที่มีการรักษา
ความสะอาดหมู่ที่ 1-11  
จํานวน 3  ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของชุมชน
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อบต.                                           
(สํานักปลัด) 

 

 



 

-๑๒๕- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    18 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้
และของดีตําบลเขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

จัดงานเทศกาลผลไมต้ําบล 
เขาทะล ุ

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาเที่ยวเทศกาล
ผลไม้และของดี
ตําบลเขาทะล ุ

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 
/อบจ. 

   19 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบ 

จัดทําแผ่นพับ จํานวน 
1,000 ใบ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาเที่ยว 

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อบต.                                           
(สํานักปลัด) 

   20 โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ซอยภาษาไทยพร้อม
ภาษาอังกฤษ หมู่ที่           
๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จัดทําป้ายชื่อซอยภาษาไทย
พร้อมภาษาอังกฤษ  
หมู่ที่ ๑-๑๑  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนชาว
ต่างประเทศที่เข้ามา
ท่องเที่ยวตําบลเขา
ทะล ุ
 

ทําให้ชาว
ต่างประเทศมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ตําบลเขาทะล ุ

อบต                                        
(สํานักปลัด) 

    21 โครงการแข่งขันกีฬา              
ต้านยาเสพติด  
(เขาทะลุคัพ)    
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สนใจการเล่นกีฬาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 
 

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบล 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัย
จากยาเสพติด 
 
 

เด็กและเยาวชน
สนใจการเล่นกีฬา
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและส่งเสรมิ
สุขภาพให้แข็งแรง 

       อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
 

 

 

 

 

 



 

-๑๒๖- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารฐั 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    ๑ โครงการปลูกป่าทดแทน  
 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล  
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้   
หมู่ที่ 1-11          

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีการ
ปลูกต้นไม้   

ทําให้ประชาชนใน
ตําบล  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

 

     ๒ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า   

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า  หมู่ที่ 1-11 
จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีจิตสํานึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

                  

                                                                                                                        

 



 

-๑๒๗- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    ๓ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง ๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละของประชาชน
มีจิตสาํนึกรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

ไม่เกิดปัญหามลพิษ
ในพื้นที่ตําบล 

 
 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 

    ๔ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

เพื่อให้การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน 
1 คัน ตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   ร้อยละของประชาชน
มีการจัดเก็บขยะที่ถูก
หลักอนามัย 

ทําให้หน่วยงานมี
การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

   ๕  โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ํา,ฝายมีชีวิต
ตามแนวพระราชดําร ิ

เพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร,ิ 
เพื่อกักเก็บน้ําและเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา,ฝายมี
ชีวิต,สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯลฯ 
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
มีจิตสาํนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในตําบล
มีจิตสาํนึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

    6 โครงการปลูก 
หญ้าแฝก ตามแนว
พระราชดําร ิ

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ป้องกันการกัดชะการ
พังทลายของดินและ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่    
เสื่อมโทรม 
 

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อชะลอการ
พังทลายของดิน สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิหมู่ที่ 1-11 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
มีจิตสาํนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีน้ําใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในตําบล
มีจิตสาํนึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 



 

-๑๒๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุนการจัด 
วันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา เช่น  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯ 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้่วม
ทําบุญ  เพื่อให้
ศาสนาเป็นเครื่อง
ยึด เหนี่ยวจิตใจ 

ประชาชนไดร้่วมทําบุญ  
เพื่อให้ศาสนาเป็นเครื่อง
ยึด เหนี่ยวจิตใจ 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

    2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญแห่งชาติ   
งานประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ  
งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา,วันปิยมหาราช  
วันแม่แห่งชาติ งานวันลอดถ้ํา   
งานลอยกระทง งานประเพณี   
วันสงกรานต์ ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สําคัญต่างๆ   

ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในงาน
วันสําคัญต่างๆ  
งานประเพณไีดร้ับ 
การถ่ายทอดไปยังอนุชน 
รุ่นหลัง 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

 

 



 

-๑๒๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3 โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนจากสภา
วัฒนธรรมหมูบ่้านสูส่ภา
วัฒนธรรมตําบล 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ 
ร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์  และ
ร่วมพัฒนาวัฒนธรรม  
โดยยึดหลักความต้องการ
ของคนพื้นที่และเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 
11  หมู่บ้าน,จัดตั้งสภา
วัฒนธรรมตําบล 1 แห่ง 

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 และ
การแข่งขันกีฬาอําเภอสวี 

เพื่อสนับสนุนงาน
เทิดพระเกียรตเิสด็จใน
กรมหลวงชุมพรฯ,งานรัฐ
พิธีของอําเภอสวี,โครงการ
อําเภอยิ้ม,กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและ อปท.ใน
พื้นที่อําเภอสวี ฯลฯ 

สนับสนุนงานอํานวยการของ
อําเภอที่ไมม่ีงบประมาณใน
การดําเนินการ 

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) 

 

 

 



 

-๑๓๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   5 
 

โครงการจัดงานบุญ
ข้าวปุ้น วัดห้วยกลาง 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณีงานบุญ
ข้าวปุ้น วัดถ้ําห้วยกลาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วม
ทํากิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สําคัญต่างๆ  งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

 
 
 

  6 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการด้านประเพณี 
วัฒนธรรม และวัน
สําคัญของหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วม
ทํากิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สําคัญต่างๆ  งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง 

อบต.         
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมกีฬาตาํบล 
เขาทะล ุ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริม
ด้านการกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิและส่งเสรมิ
สุขภาพให้แข็งแรง 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาตาํบล
เขาทะลุ ณ ลานอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๗ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เยาวชนไดร้ับการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการ
กีฬา 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุน
ด้านการกีฬา,ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสรมิสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 

 

 



 

-๑๓๑- 
 

 
  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   7. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความพร้อมของ
ประชาชนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชน จํานวน ๓ ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

ประชาชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดม้ากขึ้น 

สํานักปลดั 

   2 โครงการเตรยีมความ
พร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่
ข้าราชการ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่
ข้าราชการ 

จัดอบรมหลักสตูร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการ จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของข้าราชการ
ที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

   3 โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ อบต.เขาทะล ุ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
อบต.เขาทะลไุด้ง่ายขึ้น 

ปรับปรุงการจัดทําข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ อบต.เขาทะลุ 
เป็นภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
อบต.เขาทะล ุ

ประชาชนสามารถรู้
ข้อมูล อบต.เขาทะลุ 
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

 



 

-๑๓๒- 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานการศึกษา  
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
3 
1 

 
1,859,000 

82,500 

 
3 
1 

 
1,859,000 

82,500 

 
3 
1 

 
1,859,000 

82,500 

 
3 
1 

 
1,859,000 

82,500 
รวม 4 1,941,500 4 1,941,500 4 1,941,500 4 1,941,500 

รวมทั้งสิ้น 4 1,941,500 4 1,941,500 4 1,941,500 4 1,941,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.07 



 

-๑๓๓- 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อน 
วัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขต 
อปท. ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)  

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

จํานวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)  

เด็กในศูนย์ฯ  
มีศักยภาพและมี
ความพร้อมใน
การเรยีนขั้น
อนุบาล 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

กรมส่งเสริมฯ 

   2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อน 
วัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขต 
อปท. ในการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน 

๒๐๐,000 
 

๒๐๐,,000 
 

๒๐๐,000 
 

๒๐๐,000 
 

จํานวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
 

เด็กในศูนย์ฯ  
มีศักยภาพและมี
ความพร้อมใน
การเรยีนขั้น
อนุบาล 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

กรมส่งเสริมฯ 

รวม 2 โครงการ   1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000     
 

 
 

แบบ ผ.02 



 

-๑๓๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดหาสื่อ
การเรยีนการสอน 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์การ
เรียนส่งเสริมพัฒนาของ
เด็กอย่างครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียนส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก จํานวน 
 2 แห่ง 

159,000 159,000 159,000 159,000 จํานวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

เด็กมีอุปกรณ์
การเรยีน
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กอย่าง
ครบถ้วน 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

กรมส่งเสริมฯ 

รวม 1 โครงการ   159,000 159,000 159,000 159,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๓๕- 
 

 
  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตําบลมสีุขภาพอนามยั
ที่ดี 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1-11 

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

ทําให้ประชาชน
ในตําบลมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

กรมส่งเสริมฯ 

รวม 1 โครงการ   82,500 82,500 82,500 82,500     
 
 
  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-๑๓๖- 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 

 
1,937,000 

 
1 

 
1,937,000 

 
1 

 
1,937,000 

 
1 

 
1,931,000 

รวม 1 1,937,000 1 1,937,000 1 1,937,000 1 1,931,000 
รวมทั้งสิ้น 1 1,937,000 1 1,937,000 1 1,937,000 1 1,931,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



 

-๑๓๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

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

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่  2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายกลาง – เขาใหญ่
พัฒนา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
525 เมตร 

1,937,000 
 

- - - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 

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

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง       
หมู่ที่ 2,4,8,10,11 ตําบลเขาทะลุ 
เชื่อม หมู่ที่ 10 ตําบลทุ่งระยะ กว้าง 
5 เมตร ระยะทาง  5,000  เมตร 

- 
 

1,937,000 - - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5,7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยห้วยทับทอง หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
เชื่อมสายห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12  
ตําบลนาสัก 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยห้วยทับทอง หมู่ที่ 9 ตําบล   
เขาทะลุเชื่อมห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 
ตําบลนาสัก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  525  เมตร 

- - 1,937,000 - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยช่องเขา หมู่ที่ 1,3,6  ตําบลเขาทะลุ 
เชื่อมซอยวังปลา หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยช่องเขา หมู่ที่ 1,3,6  
ตําบลเขาทะลุ เชื่อมซอยวังปลา  
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 645 เมตร 

- - - 1,931,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1,3,6 
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

รวม 4 โครงการ - - 1,937,000 1,937,000 1,937,000 1,931,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.03  



 

-๑๓๘- 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

 
8 
1 

 
21,780,000 

800,000 

 
7 
1 

 
40,280,000 

800,000 

 
6 
1 

 
27,340,000 

800,000 

 
2 
1 

 
12,500,000 

800,000 
รวม 9 22,580,000 8 41,080,000 7 28,140,000 3 13,300000 

รวมทั้งสิ้น 9 22,580,000 8 41,080,000 7 28,140,000 3 13,300000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



 

-๑๓๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สาย สปก.       
ป่าม่วง-ห้วยกลาง   
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
1,500 เมตร 

5,530,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
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
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยห้วยยายชี    
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,500  เมตร 

- 5,550,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

 

แบบ ผ.05 



 

-๑๔๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยกระแสธรรม 
เชื่อม หมู่ที่ 10 กว้าง  6  
เมตร ระยะทาง  2,500  
เมตร 

- - 11,100,000 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กซอยห้วยชิงช้าง  
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
2,380 เมตร 

- - - 8,800,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแพรกซ้าย 
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
2,375 เมตร 

- 
 

8,800,000 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

  อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยอุดมสุข  
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 3,700,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 
 
 



 

-๑๔๑- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยชํานาญ  
กว้าง  5 เมตร  ระยะทาง  
900  เมตร 

- - 3,320,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 6 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กซอยรม่ไทร  
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,000  เมตร 

- 
 

- - 
 

3,700,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 6 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

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

- 3,700,000 - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสันติ  3  
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง   
500  เมตร 

1,500,000                                      - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 3,000,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 
 



 

-๑๔๒- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 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 

- 9,300,000 - 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 6,100,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา  
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
400 เมตร  

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

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การคมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

16 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

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

- - 500,000 
 

- ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 9 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

อบจ. 
 

 

 
 
 
 



 

-๑๔๓- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอยสายกลาง – 
แดนอ้อ  กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง 500  เมตร 

1,850,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

   18 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

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

- 
 

3,700,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 
 

19 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ซอยโรจน์ณรงค์ 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
400  เมตร   

1,480,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 10 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก 
 

อบจ. 

   20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีถนนสาํหรับ
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 1 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
920 เมตร  

3,400,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

 
 
 
 



 

-๑๔๔- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11  มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยแดนอ้อ 2   
กว้าง 5  เมตร ระยะทาง  
960  เมตร 

3,540,000 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน          
หมู่ที่ 11  มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา  กว้าง  5  เมตร
ระยะทาง  1,500  เมตร 

- 
 

5,530,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

   23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอย 8 ร่วมใจ  
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง  
900  เมตร 

- - 3,320,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๔๕- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPIX 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  1 โครงการก่อสร้างและขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการ
บริการน้ําให้แก่
ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1-11 

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 1-11 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1-11  
มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1-11 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๔๖- 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

12 

 
 

5,650,000 

 
 

12 

 
 

5,650,000 

 
 

12 

 
 

5,650,000 

 
 

12 

 
 

5,650,000 
รวม 12 5,650,000 12 5,650,000 12 5,650,000 12 5,650,000 

รวมทั้งสิ้น 12 5,650,000 12 5,650,000 12 5,650,000 12 5,650,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

แบบ ผ.07 



 

-๑๔๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการขุดลอกคลองน้ํา
ลอดน้อย  - ทุ่งระยะ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๔  ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองน้ําลอดน้อย          
- ทุ่งระยะ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๔  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

   2 โครงการขุดเจาะบ่อ 
น้ําตื้น หมู่ที่ 1-๑๑  

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ําตื้นในพื้นที่        
หมู่ที่ ๑ – ๑๑  แบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๑-๑๑  มีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

    3 โครงการขุดลอกคลอง 
ถ้ําทุน-ห้วยน้ําแดง 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๒  ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองถ้ําทุน – 
ห้วยน้ําแดง 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๒  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

 

  แบบ ผ.06 



 

-๑๔๘- 
 

  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  4 โครงการขุดลอกฝาย  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายห้วยชิงช้าง   
หมู่ที่ ๕  

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 5  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 
 
 
 

  5 โครงการขุดดลอก 
ฝาย น้ําล้น  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ําล้น 
ลําห้วยกลาง  หมู่ที่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๖  มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 

  6 โครงการขุดลอก            
ลําห้วย หมู่ที่ 1-11 
 

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1-11 ได้มีน้ําใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลําห้วยทุก 
ลําห้วย หมู่ที่ 1-11 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ 1-11  มีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                 
(กองช่าง) 

 
 

7 โครงการขุดลอกฝาย    
ลําห้วยแพรกญวน
ตอนบน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๒  ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายลําห้วย 
แพรกญวนตอนบน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๒   มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.              
(กองช่าง) 

 
 
 



 

-๑๔๙- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   8 โครงการขุดลอก 
อ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๕  ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา   
ซอยกระแสธรรม      
หมู่ที่ ๕  

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๕   มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

 
 

    9 โครงการขุดลอก 
ฝายกักเก็บน้ํา หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนใน  
หมู่ที่ ๙ ได้มีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน ๒ จุด บรเิวณ         
ลําห้วยกล่ําตอนบน,  
ฝายหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๙   มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                
(กองช่าง) 

   10 โครงการขุดสระ
ส่วนกลาง หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 ไดม้ีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดสระน้ําส่วนกลาง 
ซอยศรีประเวศ หมู่ที่ ๖  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ 6 มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.              
(กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๕๐- 
 

  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   11 โครงการขุดลอกสระน้ํา  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนใน 
หมู่ที่ ๙ ได้มีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ําบริเวณ
สํานักสงฆ์ถ้ําห้วยทับทอง  
หมู่ที่ ๙  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๙   มีน้ําใช้
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.            
(กองช่าง) 

   12 โครงการขุดลอก 
หน้าฝาย  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑๑ มีน้ําใช้
อุปโภคและทํา
การเกษตรได้อย่าง
พอเพียงทุกฤดูกาล 

ขุดลอกหน้าฝาย-  
ลําห้วยทองแก้ว จํานวน 
๒ จุด, ลําห้วยขุนยา  
๒ จุด ,ลําห้วยดงงาม  
๑ จุด  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่ที่ ๑๑   มีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร 
ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร เพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.                 
(กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๕๑- 
 

 
 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 1 -11 
และที่ทําการ อบต. 

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

2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 อบต.                   
(สํานักปลัด) 

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิด
ติดรถยนต์ระบบ
VHF/FM 

30,000 
 

    30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

อบต.                  
(สํานักปลัด) 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน ซึ่งปริมาณ

งานมีเพิ่มมากขึ้น 

คอมพิวเตอรส์ําหรับ
ประมวลผล จํานวน 4 
เครื่อง  

88,000 88,000 88,000 88,000 อบต. (สํานักปลดั)/
(กองคลัง)/(กองช่าง) 

 

แบบ ผ.08 



-๑๕๒- 
 

 

ส่วนท่ี 5 
 
 

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
      1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

1.1 กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 29 

1.2 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความ
เพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลิตผล (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaloation) เป็นต้น 

1.3 กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจําเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ท้ังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
      2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการติดตามและประเมินผล วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะต้องกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
         1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในท้องถ่ินนั้นๆ 
         2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล 
         3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์โครงการ มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
         2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา 
โดยการสํารวจเป็นการรวบรวมข้อมูลการบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู้จัดทําไว้แล้ว 
 3. กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  3.1 กําหนดการวัด วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง        
ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
 

การติดตามและประเมนิผล 



-๑๕๓- 
 

 

  3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้อง และได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตะต้องกําหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คล้ายกับการพูดสนทนา 
ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด 
  3.3 การสังเกต ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ิน ต้องมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกําหนดการดําเนินการสังเกต 
         1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
         2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ 
  3.4 การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของ
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 
  3.5 เอกสารการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร 
ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสารซ่ึงเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ โดยการใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System    
     (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Modal) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม           
       ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือ

วัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  ผลกระทบ (Impact) 

5.3 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 1) ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 


