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คํานํา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน               
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่ดําเนินการจัดทํา บริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-
2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
5. การกํากับดูแล 
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 

จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น 

เพื่อเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ เปนไปดวยความเรียบรอย  
และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง            
และในการบริหารงานทองถ่ินในพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน         
ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน               
การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวน ตําบลบางปลามา  จึงมีความจําเปนตองทบทวนแผนพัฒนาทอง ถ่ิน                
(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561            
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

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

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 1. ดานกายภาพ  
  1.1  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  

ท่ีต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ประกอบดวย 
หมูท่ี  ๑  บานยอด 
หมูท่ี  ๓ บานโพธิ์ศรี 
หมูท่ี  ๔ บานดาน 
หมูท่ี  ๕  บานเสาธง 
หมูท่ี  ๖ บานดอนมะเกลือ 
หมูท่ี  ๘ บานสวนหงส 
หมูท่ี  ๙ บานขนมจีน 
หมูท่ี ๑๐ บานหัวไผ 
หมูท่ี ๑๑ บานโพนไร 
หมูท่ี ๑๒ บานโพธิ์ศรี 
 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  (องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง) 
อยูทางทิศเหนือของอําเภอบางปลามา ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐/๒ หมูท่ี ๕  ตําบลบางปลามา 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี หางจากท่ีทําการอําเภอบางปลามา ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๗ กิโลเมตร 
และอยูหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  

โทรศัพท   035 - 528615 
โทรสาร 035 - 528614 

  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

ตําบลบางปลามา มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมแมน้ําทาจีน พื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล ๒-๓ 
เมตร มีความชันนอยกวา  ๑% มีลําคลองกระจายอยูท่ัวไป  ต้ังอยูภาคกลางตอนลาง 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู  (ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว) อุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดป  35.71 องศาเซลเซียส   

 
  1.4 ลักษณะของดิน  

สภาพดินโดยท่ัวไปจะเปนดินรวน   
 

/2. ดานการเมือง/... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและ     

มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙  

โดยมีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันดังนี้ 
  ๑. นายประสาท  แกววิชิต กํานันตําบลบางปลามา เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง ต้ังแต 
พ.ศ.๒๕๓๙– ๒๕๔๑  
  ๒. นายจํารัส  พิมพมีลาย เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกต้ังจากคณะกรรมการบริหาร 
ต้ังแต พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 
  ๓. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกต้ังจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ต้ังแต ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๓ – ๙ มิ.ย.๒๕๔๗  
  ๔. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๒๕ ก.ค.๒๕๔๗ – ๒๔ ก.ค.๒๕๕๑ 
  ๕. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๓๑ ส.ค.๒๕๕๑ – ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕ 
  ๖. นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ต้ังแต ๗ ต.ค.๒๕๕๕ – ปจจุบัน 

 
  ๒.๑ เขตการปกครอง 

ตําบลบางปลามา  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ   ดังนี้ 
ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลทับตีเหล็ก  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลวัดดาว   อําเภอบางปลามา 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลโคกคราม  อําเภอบางปลามา 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลมะขามลม  อําเภอบางปลามา 

  เนื้อที่ 
 ตําบลบางปลามามีเนื้อท่ีประมาณ ๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร 
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  2.2 การเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑0 หมูบาน มีการ
แบงเขตการเลือกต้ัง 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีจํานวน  ๑0 หมูบาน  แตละหมูบานมีผูใหญบาน      
ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน จํานวน ๑๐ คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดี เชน  การเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ในป พ.ศ. 2555  มีกําหนดครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี  จึงประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวนนายกองคการ 
บริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 คน และ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
จํานวน 20 คน โดยใหถือเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกต้ัง จํานวน 1 เขตการเลือกต้ัง
และเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกต้ัง มีจํานวน 10 เขตการเลือกต้ัง 

1. เขตเลือกต้ังท่ี 1 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 1 บานยอด 

2. เขตเลือกต้ังท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 3 บานโพธิ์ศรี 

3. เขตเลือกต้ังท่ี 3 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 4 บานดาน 

4. เขตเลือกต้ังท่ี 4 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 5 บานเสาธง 

5. เขตเลือกต้ังท่ี 5 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 

6. เขตเลือกต้ังท่ี 6 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

7. เขตเลือกต้ังท่ี 7 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 

8. เขตเลือกต้ังท่ี 8 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

9. เขตเลือกต้ังท่ี 9 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

10. เขตเลือกต้ังท่ี 10 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะมีการเลือกต้ัง 2 คน พื้นท่ีท่ีอยูในเขตการเลือกต้ังไดแก 
หมูท่ี 12 บานโพธิ์ศรี 

 
 

/ผลการเลือกต้ัง... 
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ผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 คน 
ในวันอาทิตยท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
เขต
เลือก
ต้ัง 

หมาย 
เลข

ผูสมัคร 

คะแนน
ท่ีได 

วันท่ีไดรับการ
เลือกต้ัง 

วันท่ี กกต.
รับรองผล 

วันท่ีดํารง
ตําแหนง 

วันท่ีสิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง 

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
1 นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ นายกฯ 1 1 3,111 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  จํานวน 20 คน 
ในวันอาทิตยท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
เขต
เลือก
ต้ัง 

หมาย 
เลข

ผูสมัคร 

คะแนน
ท่ีได 

วันท่ีไดรับการ
เลือกต้ัง 

วันท่ี กกต.
รับรองผล 

วันท่ีดํารง
ตําแหนง 

วันท่ีสิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง 

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
1 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ ส.อบต.ม.1 1 1 221 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
2 นายวุฒิ พึ่งสังวรณ ส.อบต.ม.1 1 2 147 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
3 นายทรงศักดิ์         พรอมพิมพ ส.อบต.ม.3 2 1 185 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
4 นายวสันต            ฮวดหอม ส.อบต.ม.3 2 2 218 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
5 นางสาวสุจิต         ประทปีทอง ส.อบต.ม.4 3 1 301 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
6 นายนําชัย            ใจวิวัฒนพงศ ส.อบต.ม.4 3 3 155 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
7 นายอภิวัฒน สุขสําราญ ส.อบต.ม.5 4 1 450 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
8 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต.ม.5 4 2 301 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
9 นายชะลอ แกววิชิต ส.อบต.ม.6 5 1 313 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

10 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต.ม.6 5 2 245 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
11 นายวิมล               น่ิมอนงค ส.อบต.ม.8 6 1 139 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
12 นายประสาท        ทวีสิงห ส.อบต.ม.8 6 2 110 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
13 นายอดิเทพ           รัตนโชติชยัฤทธ์ิ ส.อบต.ม.9 7 2 160 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
14 นายสิทธิชัย          เปลี่ยนศาสตร ส.อบต.ม.9 7 4 112 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
15 นายวิทยา คชาชัย ส.อบต.ม.10 8 1 148 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
16 นายสุจินต            พงษเพียร ส.อบต.ม.10 8 2 104 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
17 นางวันเพ็ญ สวนคง ส.อบต.ม.11 9 1 139 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
18 นายจําเปน            แสงสวาง ส.อบต.ม.11 9 2 91 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
19 นายจําลอง            หนูทา ส.อบต.ม.12 10 2 172 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 
20 นางดารณี วงษจันทร ส.อบต.ม.12 10 3 306 7/10/2555 31/10/2555 7/10/2555 6/10/2559 

 
รองนายกฯ  คือ  นายอนุสรณ  กําลังเสือ 
รองนายกฯ  คือ  นายอนุสรณ  นิลวรรณ 
เลขานุการนายกฯ คือ  นายสมศักด์ิ  ยศศักด์ิศรี 
ประธานสภาฯ   คือ  นายอภิวัฒน  สุขสําราญ (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูท่ี 5) 
รองประธานสภา  คือ  นางวันเพ็ญ  สวนคง (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูท่ี 11) 
เลขานุการสภาฯ  คือ  นายวิศิษฏ  จันทรฉาย  (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา) 

 
ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกต้ัง 

บุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ัง อายุต้ังแต ๑๘  ป ข้ึนไป  จํานวน  5,217  คน 
 (ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา) 

/3. ประชากร... 
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 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร   

ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และการคาดการณในอนาคต 
(ขอมูล ของสํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา) 

หมูท่ี ช่ือบาน 
ประชากร 

เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 

ประชากร 
เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

ประชากร 
เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 

การคาดการณ 
ในอนาคต 

๑ บานยอด 1,128 1,130 1,126 1,128 
๓ บานโพธิ์ศรี    566    563    565    565 
๔ บานดาน    935    927    919    927 
๕ บานเสาธง 1,064 1,057 1,056 1,059 
๖ บานดอนมะเกลือ    724    723    722    723 
๘ บานสวนหงส    530    534    534    533 
๙ บานขนมจีน    488    478    477    481 

๑๐ บานหัวไผ    392    389    388    390 
๑๑ บานโพนไร    286    287    287    287 
๑๒ บานโพธิ์ศรี    695    679    679    684 

รวม 6,808 6,767 6,753 6,777 

ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,753 คน แยกเปนชาย 3,402 คน หญิง 3,351 คน      
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นท่ีการปกครอง 

ออกเปน ๑๐ หมูบาน  ดังนี้  

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนํา 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานยอด 578 548 1,126 234 นายพิเชษฐ   แถลงกิจ 

๓ บานโพธิ์ศรี 280 285 565 183 3นาย3ประสาน   ฮองกุล 
๔ บานดาน 478 441 919 330 3นายสหัสไทย   3อินทขันตี 
๕ บานเสาธง 515 541 1,056 306 3นายนิธิภาส   3ดิษฐวุฒิ 
๖ บานดอนมะเกลือ 360 362 722 205 3นายบรรเจิด   3แกววิชิต 
๘ บานสวนหงส 287 247 534 140 3นายไพโรจน   3ถ่ินฐาน 
๙ บานขนมจีน 242 235 477 151 3นายธนสิทธิ์   3ทองตน 

๑๐ บานหัวไผ 174 214 388 108 3นายสันติ 3เกิดสมนึก 
๑๑ บานโพนไร 143 144 287 110 3นายชูศักด์ิ   3สวนคง 
๑๒ บานโพธิ์ศรี 345 334 679 204 3นายชอบ   3ทองแยม 

รวม 3,402 3,351 6,753 1,971   
เปนบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ป จํานวน 5,217 คน 

/ขอมูล... 
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ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,767 คน แยกเปนชาย 3,405 คน หญิง 3,362 คน      
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นท่ีการปกครอง 

ออกเปน ๑๐ หมูบาน  ดังนี้  

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนํา 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานยอด 579 551 1,130 234 นายพิเชษฐ   แถลงกิจ 

๓ บานโพธิ์ศรี 279 284 563 182 3นาย3ประสาน   ฮองกุล 
๔ บานดาน 481 446 927 330 3นายสหัสไทย   3อินทขันตี 
๕ บานเสาธง 514 543 1,057 304 3นายนิธิภาส   3ดิษฐวุฒิ 
๖ บานดอนมะเกลือ 363 360 723 202 3นายบรรเจิด   3แกววิชิต 
๘ บานสวนหงส 285 249 534 140 3นายไพโรจน   3ถ่ินฐาน 
๙ บานขนมจีน 243 235 478 151 3นายธนสิทธิ์   3ทองตน 

๑๐ บานหัวไผ 174 215 389 108 3นายสันติ 3เกิดสมนึก 
๑๑ บานโพนไร 142 145 287 105 3นายชูศักด์ิ   3สวนคง 
๑๒ บานโพธิ์ศรี 345 334 679 202 3นายชอบ   3ทองแยม 

รวม 3,402 3,362 6,767 1,958   
เปนบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ป จํานวน 5,219 คน 

 
ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,808 คน แยกเปนชาย 3,423 คน หญิง 3,385 คน      
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นท่ีการปกครอง 

ออกเปน ๑๐ หมูบาน  ดังนี้  

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนํา 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานยอด 578 550 1,128 232 นายพิเชษฐ   แถลงกิจ 

๓ บานโพธิ์ศรี 279 287 566 178 3นาย3ประสาน   ฮองกุล 
๔ บานดาน 481 454 935 328 3นายสหัสไทย   3อินทขันตี 
๕ บานเสาธง 521 543 1,064 302 3นายนิธิภาส   3ดิษฐวุฒิ 
๖ บานดอนมะเกลือ 362 362 724 201 3นายบรรเจิด   3แกววิชิต 
๘ บานสวนหงส 282 248 530 136 3นายไพโรจน   3ถ่ินฐาน 
๙ บานขนมจีน 247 241 488 151 3นายธนสิทธิ์   3ทองตน 

๑๐ บานหัวไผ 176 216 392 107 3นายสันติ 3เกิดสมนึก 
๑๑ บานโพนไร 142 144 286 104 3นายชูศักด์ิ   3สวนคง 
๑๒ บานโพธิ์ศรี 355 340 695 199 3นายชอบ   3ทองแยม 

รวม 3,423 3,385 6,808 1,938   
 เปนบุคคลท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ป จํานวน 5,229 คน   

/3.2 ชวงอายุ... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,753 คน แยกเปนชาย 3,402 คน หญิง 3,351 คน      
    - ชวงอายุ  นอยกวา 1 ป    จํานวน       44   คน 
    - ชวงอายุ  1-59  ป  จํานวน  4,978  คน 
    - ชวงอายุ 60-100 ป   จํานวน  1,589  คน 
    - มากกวา ๑๐๐ ป   จํานวน         7  คน 
         รวม  6,733  คน 
   ประชากรแยกตามสัญชาติ 
    - สัญชาติไทย   จํานวน  6,733  คน 
    - สัญชาติจีน   จํานวน         6  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย  จํานวน       20  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย/จีน จํานวน       14  คน 
    - ทุกสัญชาติ   จํานวน  6,753  คน 

 

ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,767 คน แยกเปนชาย 3,405 คน หญิง 3,362 คน      
    - ชวงอายุ  นอยกวา 1 ป    จํานวน       41   คน 
    - ชวงอายุ  1-59  ป  จํานวน  5,026  คน 
    - ชวงอายุ 60-100 ป   จํานวน  1,671  คน 
    - มากกวา ๑๐๐ ป   จํานวน         8  คน 
         รวม  6,738  คน 
   ประชากรแยกตามสัญชาติ 
    - สัญชาติไทย   จํานวน  6,746  คน 
    - สัญชาติจีน   จํานวน         6  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย  จํานวน       21  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย/จีน จํานวน       15  คน 
    - ทุกสัญชาติ   จํานวน  6,767  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอมูล... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา       

จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  ๖,808 คน แยกเปนชาย 3,423 คน หญิง 3,385 คน      
    - ชวงอายุ  นอยกวา 1 ป    จํานวน       46   คน 
    - ชวงอายุ  1-59  ป  จํานวน  5,101  คน 
    - ชวงอายุ 60-100 ป   จํานวน  1,641  คน 
    - มากกวา ๑๐๐ ป   จํานวน         4  คน 
         รวม  6,792  คน 
   ประชากรแยกตามสัญชาติ 
    - สัญชาติไทย   จํานวน  6,792  คน 
    - สัญชาติจีน   จํานวน         6  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย  จํานวน       16  คน 
    - สัญชาติอื่นๆ ท่ีไมใชไทย/จีน จํานวน       10  คน 
    - ทุกสัญชาติ   จํานวน  6,808  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
/๔. สภาพทางสังคม... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน ๓ แหง 
    ๑. โรงเรียนวัดเสาธง   ขาราชการครู   จํานวน 10 คน 
      พนักงานราชการ  จํานวน   1 คน 
      อัตราจาง  จํานวน   4 คน 
      เจาพนักงานธุรการ จํานวน   1 คน 
      นักการภารโรง  จํานวน   1 คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑ นายถวิล ทองสําฤทธิ์ ผูอํานวยการ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
๒ นางนันติยา เจริญนํา ครู ศษ.บ.เอกประถมศึกษา 
3 นางนงเยาว จันทรแดง ครู คม.หลักสูตรและการสอน 
4 นางพูลศรี กองหอม ครู กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
5 นางหทัยทิพย หนูมงกุฎ ครู ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
6 นางเบญจวรรณ เทพแกว ครู ค.บ.วิทยาศาสตร 
7 นางสาวนภาพร อุนใหผล ครู ค.บ.ปฐมวัย 
8 นางสาวรุงอรุณ สังขสุวรรณ ครู ค.บ.ภาษาไทย 
9 นางสาวอัญชุลีภรณ คําภิระ ครู ศษ.บ.การประถมศึกษา 

10 นายทรงภพ พึ่งงาม ครู ค.บ.คณิตศาสตร 
11 วาท่ี ร.ต.พิชญภัทร ฉายอรุณ พนักงานราชการ ศษ.บ.นาฏศิลปไทยศึกษา 
12 นายศรุติ พิมพมีลาย อัตราจาง ศษ.บ.พลศึกษา 
13 นางวิลาวัลณ ธรรมวิชิต อัตราจาง ค.บ.วิทยาศาสตร 
14 นางสาวรฐา พันเพ็ง อัตราจาง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

15 นางสาววัชริศา อําพันทอง อัตราจาง รป.บ.การปกครองทองถ่ิน 
16 นางสาวอุไรวรรณ ปานอุทัย เจาหนาท่ีธุรการ ค.บ.วิทยาศาสตร 
17 นายบุญเกริก เลิศเศรษฐี นักการภารโรง - 

นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธง  ปการศึกษา ๒๕62  
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 192 คน  

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562) 
 
 
 
 
 
 

 
/2. โรงเรียน... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

    ๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ขาราชการครู   จํานวน  8 คน 
      ครูจางสอน  จํานวน  1 คน 
      ครูอัตราจาง  จํานวน  4 คน 
      นักการภารโรง  จํานวน  1 คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑ นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร ผูอํานวยการ ศษม.จารึกภาษาตะวันออก 
๒ นางปราณี ศรีสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ คบ.บริหารการศึกษา 
๓ นางนารีรัตน ยิ้มประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ คบ.การประถมศึกษา 
4 นางทัศพร นาคเขียว ครูชํานาญการพิเศษ คม.การศึกษาพิเศษ 
๕ นางวิไลลักษณ โสมภีร ครูชํานาญการพิเศษ คบ.ประวัติศาสตร 
๖ นางวีราภรณ พึ่งพิทยานนท ครูชํานาญการพิเศษ คบ.คณิตศาสตร 
๗ นางภาพิมณ สุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ คบ.วิทยาศาสตร, 

ค.ม.หลักสูตรการเรียนและการสอน 
๘ นางธนิดา อําพันทองปภากุล ครูชํานาญการพิเศษ คบ.คณิตศาสตร 
9 นางวรญา อดุลยศักด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ 

(ครูจางสอน) 
ศษ.บ.การประถมศึกษา 

๑๐ นายกิตติชัย  เชวงภักดีเวทย ครูอัตราจาง ค.ม.หลักสูตรการเรียนและการสอน 

11 นายณัฐพล พันธุแตง ครูอัตราจาง คบ.คณิตศาสตร 
12 นางสาวกุลธิดา ธานี ครูอัตราจาง ศศ.บ.ภาษาไทย 
13 นางสาวศิริพร สิทธิ ครูอัตราจาง ศน.บ.ภาษาอังกฤษ 
๑4 นายเสาร สมิพัน นักการภารโรง ป.4 

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ปการศึกษา ๒๕62 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 63 คน  

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. โรงเรียน... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

    ๓. โรงเรียนอนบุาลวัดสวนหงส  ขาราชการครู  จํานวน  5  คน 
        ครูผูชวย   จํานวน  1 คน 
        ครูจางสอน  จํานวน  4 คน 
        เจาพนักงานธุรการ จํานวน  1 คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
1 นายกิตติไกรวิชญ ผิวเกล้ียง ผูอํานวยการ ศศ.ม.พลศึกษา 
2 นางอภิรดี คําแกว ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ.คหกรรมศาสตร 
3 นางสาวอุไรวรรณ หอมสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ.สุขศึกษา 
4 นางเขมณัฐ เรืองเดช ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ.ภาษาไทย 
5 นางจุฑารัตน ราศีนวล ครูชํานาญการพิเศษ เอกประถม 
6 นางจินดา จันทรโอ ครูผูชวย ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
7 นางสาวอัจฉรี สุทธิยงค ครูจางสอน อ.บ.ภูมิศาสตร 
8 น.ส.ธารทิพย ศรีชู ครูจางสอน ค.บ.คณิตศาสตร 
9 นางชนิกานต อุบลวรรณ ครูจางสอน ค.บ.ปฐมวัย 

10 นางสาวพิมพพรรษา จําปาเงิน ครูจางสอน ค.บ.สังคมศึกษา 
11 น.ส.ปยวรรณ ทองบุญเหลือ เจาหนาท่ีธุรการ ศศ.บ.รัฐศาสตร 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส  ปการศึกษา ๒๕62 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 80 คน  

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562) 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน  1  แหง 
ปการศึกษา 2562 นักเรียนจํานวน 62 คน 

 

ลําดับท่ี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
วุฒิการศกึษา 

ครผููดูแลเดก็ 
1 นางสุชาดา  โพธิ์ทอง ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 นางสาวศิริจันทร   สตุิวงศ ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

 
ผูชวยครผููดแูลเด็ก 

1 นางสาวราตรี  บุญลอื ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 
2 นางสาววิลัยวรรณ  ฮองกุล ปรญิญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
3 นางทัศนี  ลํากุล ปรญิญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย) 

 (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562) 
 

 

/4.2 สาธารณสุข... 
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  4.2 สาธารณสุข 
     มีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน ๑ แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา 
มีเจาหนาท่ี จํานวน 8  คน ดังนี้ 
     - ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา  จํานวน 1 คน 
     - พยาบาล       จํานวน 2 คน 
     - เจาพนักงานสาธารณสุข      จํานวน 1 คน 
     - เจาพนักงานทันตกรรม      จํานวน 1 คน 
     - แพทยแผนไทย      จํานวน 1 คน 
     - พนักงานชวยการพยาบาล      จํานวน 2 คน 
 
  4.3 อาชญากรรม 
 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลัก
ขโมยทรัพยสินประชาชน  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ
หนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
บริเวณท่ีมีความเส่ียง รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวัน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน  และถาเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบล      
บางปลามา จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              
 
  4.4 ยาเสพติด  
 ปญหายาเสพติดในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จากการท่ีทาง
สถานีตํารวจภูธรบางปลามา ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ทราบนั้นพบวาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผล
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา           
ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สามารถทําไดเฉพาะ
ตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู            
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห  
    องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(2) รับลงทะเบียนใหกับผูสูงอายุ  และผูพิการ   
(3) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(4) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(5) ต้ังโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพึ่ง    
(6) ต้ังโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน   

/5. ระบบบริการพื้นฐาน... 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน   
  5.1 การคมนาคมขนสง  
    การคมนาคมทางบกโดยรถยนต และทางน้ํา ท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง และทําการกําจัดวัชพืชในลําน้ําเปนประจําเสนทางท่ีสําคัญในการคมนาคมติดตอ
ระหวางอําเภอ  และจังหวัด  รวมท้ังการคมนาคมภายในตําบลและหมูบาน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๑๘ เริ่มต้ังแตบานขนมจีน หมูท่ี 9  ตําบลบางปลามา เขต
ติดตอตําบลทับตีเหล็ก ถึง ส้ินสุดบานเสาธง หมูท่ี 5 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลมะขามลม 
   ๒. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๕1 เริ่มต้ังแตสามแยกวัดบานสูตร ถึง ส้ินสุดบานสวนหงส 
หมูท่ี 8 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลบานแหลม 
   ๓. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓597 เริ่มจากสามแยกโรงสีเพชรภักดี ถึง สะพานขามแม
น้ําทาจีน  วัดสวนหงส 
    ๔. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3318 ตอนบานทาดินเหนียว ถึง บานเสาธง หมูท่ี 5 เริ่มจาก
บานหัวไผ หมูท่ี 10 เขตติดตอทับตีเหล็ก ถึง บานเสาธง หมูท่ี 5 
 

5.2 การไฟฟา  
จํานวน ๑๐ หมูบาน ประชากรท่ีมีไฟฟาใช ประมาณ  ๙๙% 

    การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหา คือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดต้ังไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหา คือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับหมูบาน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(1)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  1,๙71   หลังคาเรือน 
  (2)  ไฟฟาสาธารณะ  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.บางปลามา 
    ในอนาคตจะดําเนินการขอขยายเขตไฟฟาเพิ่มเติมในหมูท่ี 5 และหมูท่ี 6 และในหมูบาน
อื่นๆ เมื่อมีการขยายจํานวนประชากร 

 
  5.3 การประปา 

มีการประปาหมูบาน  จํานวน   10   แหง   
1.  บานขนมจีน  หมูท่ี  9  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  9  และหมูท่ี  1  
2.  บานนายสมัคร  หงษสุวรรณ  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  8  
3.  วัดโพธิ์ศรี  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  3  และหมูท่ี  12 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี  12  
5.  วัดเสาธง   หมูท่ี  5   ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  5 
6.  บานนายเพี้ยน   แกววิชิต  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  6 

 
/7. บานหัวไผ... 
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  7.  บานหัวไผ  หมูท่ี  10  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  10  และศูนยราชการแหงท่ี  2 บางสวน   
  8.  บานโพนไร  หมูท่ี  11  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี  11    

9.  บานดาน หมูท่ี 4 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 4 และหมูท่ี 8 บางสวน 
  10.วัดรอเจริญ หมูท่ี 1 ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนในการใหบริการหมูท่ี 1   

อยูระหวางการกอสรางประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
  1. บริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูท่ี 5 ขยายพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี 5 
  2. วัดโพธิ์ลังกา  หมูท่ี 6 ขยายพื้นท่ีใหบริการหมูท่ี 6  
 
  5.4 โทรศัพท  
 โทรศัพทสาธารณะ 2 แหง ปจจุบันใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  เปนสวนมาก 
 
  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียอําเภอบางปลามา ต้ังอยู ตําบลโคกคราม 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  - ทํานา  เปนหลัก 
  - ทําสวน   
 
  6.2 การประมง  

ตําบลบางปลามา มีการประมง ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี   

 
              6.3 การปศุสัตว 

ตําบลบางปลามา มีการปศุสัตว คือ การเล้ียงโค การเล้ียงสุกร  ในทุกหมูบานของตําบล
บางปลามา อําเภอ บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  และมีการเล้ียงแพะ ในหมูท่ี 4 

 
  6.4 การบริการ  

รานเสริมสวย  จํานวน  ๔ แหง  
 
  6.5 การทองเท่ียว   

(๑) วัดสวนหงส  
(2) วัดรอเจริญ 
(๓) หมูบานโพธิ์ศรี (โรงเรียนชาวนา, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และ บานโฮมสเตย) 
รวมถึง สงเสริมการใหเกิดการทองเท่ียวในชุมชน เชน จัดงานประเพณีตางๆ  
 
 

/6.6 อุตสาหกรรม... 
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  6.6 อุตสาหกรรม  
โรงเหล็ก ต้ังอยูหมูท่ี 6 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   
น้ําด่ืมแชมป ต้ังอยูหมูท่ี 3 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   

  6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
- โรงงานเหล็ก จํานวน ๑    แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๖) 
- โรงงานพลาสติก จํานวน ๑    แหง (ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี ๙) 
- โรงสี  จํานวน ๑    แหง (ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี ๔)  
- ลานตากขาว จํานวน ๑ แหง (ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 5)  
- รานคา  จํานวน   37    แหง  
- รานเสริมสวย (ชาย-หญิง) จํานวน 6 แหง  
  รานเสริมสวยหญิง  จํานวน  2  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 3) 
  รานเสริมสวยหญิง  จํานวน  2 แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5) 
  รานตัดผมชาย  จํานวน  1 แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4) 
  รานตัดผมชาย  จํานวน  1 แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 8) 
- ปมน้ํามันหมุน (ปมหลอด) จํานวน    7   แหง 
- รานอาหาร  จํานวน    1  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 1) 
- รานกวยเต๋ียว, อาหารตามส่ัง จํานวน 11   แหง  

- รานซอมรถยนต จํานวน   5   แหง  
 ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี 5  จํานวน  2 แหง  
  หมูท่ี 8  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี 11  จํานวน  1  แหง 
- รานซอมรถจักรยานยนต จํานวน   2   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 3 และหมูท่ี 5)  
- รานกลึง  จํานวน   1   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5) 
- รานซอมเครื่องใชไฟฟา จํานวน   1   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5) 
- รานดอกไม โลงศพ จํานวน   1   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5) 
- โรงงานผลิตน้ําด่ืม (น้ําด่ืมแชมป) จํานวน 1   แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 3) 
- รานขายน้ําแข็ง จํานวน 1  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 11) 
- โรงเล้ียงเปด จํานวน 1  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 11) 
- บานเชา, หองเชา จํานวน 3  แหง  
 ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 9  จํานวน 1 แหง 
  หมูท่ี 11  จํานวน  2  แหง 
- หองพัก  จํานวน 1  แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 1 โพธิ์เฮาส) 
- เสาสงสัญญาณ จํานวน 3 แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 1, หมูท่ี 8 และหมูท่ี 12) 
- ปพาทยมอญ จํานวน   ๔   แหง 
- แตรวง  จํานวน   ๔   แหง 
- วิสาหกิจชุมชน จํานวน   2   แหง  
 (บ.ไทยชินวัฒน (โรงเหลา) หมูท่ี ๘, กลุมจักรสาน หมูท่ี 12) 
- ตลาดนัดชุมชน จํานวน ๑    แหง (ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๑๑)  /6.8 แรงงาน... 
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  6.8 แรงงาน  
-  ราษฎรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ วัด  จํานวน  ๘  แหง  ไดแก 

ช่ือวัด/ท่ีอยู เจาอาวาส 
อาย ุ
(ป) 

อายุพรรษา 
(ป) 

ดํารงตําแหนง 
(ป) 

วัดรอเจริญ 
(หมูท่ี ๑) 

พระปภัสสโร 71 22 ไดรับการแตงต้ังรักษาการ 
เมื่อวันท่ี 15 ก.พ.2562 

วัดโพธิ์ศรี 
(หมูท่ี ๓) 

พระสมุทสมจิตร   โชติปญโญ ๗3 ๔9 12 

วัดบานดาน 
(หมูท่ี ๔) 

พระนพดลจิรสีโล 
 

๔8 ๒3 7 

วัดทุงอุทุมพร
(หมูท่ี ๔) 

พระครูใบฎีกาวิรัช ๗7 ๓9 22 

วัดขุนไกร 
(หมูท่ี ๔) 

พระครูวิมลปริยัติกิจ 
(เจาคณะ ต.บางปลามา เขต ๒) 

๕6 32 21 

วัดเสาธง 
(หมูท่ี ๕) 

พระสมหวัง  อานนโท 47 26 6 

วัดโพธิ์ลังกา 
(หมูท่ี ๖) 

พระวิสูตร กิตติวุฒิโฒ 58 13 3 

วัดสวนหงส 
(หมูท่ี ๘) 

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ 
(เจาคณะตําบลโคกคราม เขต ๒) 

๕5 34 ๑8 

 

  7.2  ประเพณีและงานประจําป  
    - ประเพณีกําฟา หมูท่ี 12  ประมาณเดือน   สามไทย (กุมพาพันธ) 

 - ประเพณีวันข้ึนปใหม  ประมาณเดือน มกราคม 
 - ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือน เมษายน 
 - ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
 - ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม พฤศจิกายน 

 

  7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  
    ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ 
    -  กลุมจักรสานตะกราบานโพธิ์ศรี 
    ภาษาถ่ิน  คือ 

-  ภาษาไทยพวน 
-  ภาษาไทยกลาง  มีลักษณะโดดเดนของสําเนียงพูดท่ีเรียกวา “พูดเหนอ” 

 

  7.4  สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
-  ตะกรา       /8.ทรัพยากรธรรมชาติ.. 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ํา 
       -   บอน้ําบาดาล  จํานวน 8 บอ 
     -   บอน้ําต้ืน จํานวน ๓ บอ (หมูท่ี ๕ จํานวน 1 บอ, หมูท่ี ๓ จํานวน ๑ บอ และหมูท่ี ๑๐ 

จํานวน ๑ บอ) 
     -   คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มต้ังแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล

ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มต้ังแตประตูน้ําหมูท่ี ๑๑ บานพักชลประทาน – 
เขตติดตอพื้นท่ี ต.วัดดาว และ เริ่มต้ังแตบริเวณสะพานปูน หมู ท่ี ๔ – วัดสันดอน 
คลอง 1 ซาย 2 ขวา) 

     -   แมน้ําทาจีน  จํานวน ๑ สาย     
     -   ลําคลองธรรมชาติ  จํานวน 5  สาย (หมูท่ี 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,  
      หมูท่ี 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูท่ี 8 คลองอาวหมัน) 
 

 
  8.2  ปาไม  
      ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม 
 
  8.3  ภูเขา  
      ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีภูเขา 
 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก      
ท่ีอยูอาศัย  รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้น ท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพื้น ท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  มีการนําน้ําจากใตดินมาใชในการเกษตร และน้ําฝน                 
ท่ีใชในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน  มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอในฤดูแลง สวนฤดูฝนถามีปริมาณน้ํามาก 
น้ําก็จะทวมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย   
 
 9. อื่นๆ (ไมมี) 
 
 
     ********************** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  

ประกาศ 
เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ                  

ใหประกาศวา 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทาแผนตาง ๆ                  
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ                         
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตรชาติ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ
แลว ใหนายกรัฐมนตรีนาข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติตอไป 

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดาเนินการจัดทารางยุทธศาสตรชาติเปนท่ีเรียบรอยแลว 
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา
นิติบัญ ญัติแหงชาติเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมไดลงมติใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ดังมีสาระ
สาคัญตามท่ีแนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เปนปท่ี ๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
ผูรับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี 
 
เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 

/ยุทธศาสตรชาติ... 
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ยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.2561-2580) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
ตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลัดดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 
มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
  เพื่อใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม 6 คณะ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ
อยางกวางขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย           
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลา
ดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 
 

๑. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา ไดสงผล

ใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของกลุม
ประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจาก
การเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙       
ถือวาอยูในระดับตํ่ากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลัก 

/จากการ... 
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จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทย
ท่ียังไมสามารถขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับ
ตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการ
คุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมี
มาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าในหลายมิติ 
ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและ
แกปญหาความเหล่ือมลํ้าอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากร
อยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศยังมีปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ             
การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน 
ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิด
และอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมลํ้า ความไมเสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก
และความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลง
และประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทา
ทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีต้ังท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสู

เอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานยังคง
เปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่น 
ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศ
ความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคน          
ในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเช่ือท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาท
มากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตาง ๆ ท้ังในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเส่ียงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
ท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ต 

/ในทุกส่ิง... 
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ในทุกส่ิง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน              
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด 
อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการ
เพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔                       
จะกอใหเกิดโอกาสใหม ๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพิ่มข้ึน                   
อยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ี
แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคล่ือนยายแรงงานและการยายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมี
แนวโนมในการเคล่ือนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อน
บานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา 
อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังในเชิง
ความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสราง
พื้นฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศ
ตาง ๆ มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการ
ของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปน
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสราง
สมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึน กฎระเบียบและขอตกลงดาน
ส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวนของการจางงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงดานอื่น ๆ          
ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคล่ือนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดาน
การสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมี
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม 

/เพื่อรองรับ... 
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เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการ
เขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ            
โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาว จะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับตํ่า กอใหเกิดความเส่ียงตอ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปจจัยท้ังหมดดังกลาว จะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน เห็นได
วาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตอง
มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐ              
จากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ี
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ี
มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหม ๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไปพรอมกัน ท้ังในสวน
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทย
สามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย           
ไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหล่ือมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน         
ทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร            
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปนเมือง  
ท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพื้นท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธ
การพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งใน
เรื่องตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง
ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตอง
สรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ ใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี 
และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศส่ิงแวดลอม 
และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและ
ครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่ง
จะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปใน
อนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพื่อเปนกรอบ
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และ
ปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือน
ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึง
พื้นท่ีพิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ          
ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศ         
ท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียง
กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัย    
ในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ 
ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ        
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก  

/ทุนมนุษย... 
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ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/“ประเทศไทย…
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“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
/โดยมีเปาหมาย...
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โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทย มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน   โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”                            
โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ  
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน                    
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา   

/แบบบูรณาการ...  
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แบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติ           
ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเดน
ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกต
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอด
อดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจาง
งานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง              
การเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา           
มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม  
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑            
มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง            
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ 
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสํา คัญเพื่อนํา ไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล 
และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการ
กําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป
ได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 

/๔.๖ ยุทธศาสตรชาติ...  
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๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา         

ท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ        
ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา            
มีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม          
ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติ        
มิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล           
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรชาติ...  
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ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
๑. บทนํา 

ความมั่นคงถือเปนเปาหมายสําคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด ความมั่นคง 
ใหน้ําหนักความสําคัญกับมิติท่ีเกี่ยวของ ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารแตกตางกันไปตามบริบท
แวดลอมของแตละหวงเวลา ปจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงผลใหสังคม
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดและพลิกผันไดทําใหมิติท้ังปวงถูกเช่ือมโยงเขาดวยกันอยางไมอาจแบงแยกได            
ดวยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปล่ียนใหเหมาะสม เปนกรอบแนวคิดใหมท่ีเรียกวา “ความมั่นคง
แบบองครวม” ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงมีเปาหมายสําคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหมี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความม่ันคงของ
มนุษย และทุกมิติ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการ
แกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน
และมิตรประเทศท่ัวโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุงท่ีจะเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ท่ีใหความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดลอมดานความมั่นคงใหประเทศมีความสงบ
เรียบรอยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการคามนุษย ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปญหาความไมสงบในบางพื้นท่ี รวมท้ัง
ปองกันไมใหเกิดปญหาใหม เชน ปญหาท่ีเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปญหาการ
แขงขัน ทางการคาและการยายถ่ินของทุนขามชาติ นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวสามารถบรรลุผล ท่ีเปน
รูปธรรมท้ังปจจุบันและในอนาคต จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ี
กระทบตอความมั่นคงของชาติ ดวยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพหนวยงานดานความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐ
และภาคประชาชน ใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมท้ังสามารถติดตาม 
ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความมั่นคงและภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อยางบูรณาการ             
ท้ังภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการ ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ
ท่ีมิใชภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก 
อยางยั่งยืน ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงกลไก การบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองครวม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ อยางเปนรูปธรรม เปนประโยชนตอการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ ใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนดอยางแทจริง 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงมีเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกดานความมั่นคงใหเกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานดานการขาวให
มุงเนนการบูรณาการขอมูลขาวสารดานความมั่นคงอยางเปนระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ชาติดานความมั่นคง และกลไกในการปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณา
การการดําเนินงานอยางแทจริง โดยปญหาความมั่นคงเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการแกไข ประกอบดวย ปญหาความม่ันคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาอาชญากรรม
ทางไซเบอร และปญหาการทุจริตในระบบราชการ      /2. เปาหมาย...  
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๒. เปาหมาย 
๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและ

แกไขปญหาความมั่นคง 
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนท่ีช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ 
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ ความสุขของประชากรไทย 
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
๓.๓ ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุข ใหเกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคง
ปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟอเผ่ือแผกันพรอมท่ีจะรวมแกไข
ปญหาของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเร่ือง
ความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อใหคนไทยทุกคนในทุกภาคสวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีอาชีพการงานและรายไดท่ีเพียงพอ ไดรับโอกาส และความเสมอภาคอยางเทาเทียม มีความพรอมรองรับการ
เปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม เขาใจปญหาสําคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี 
ตระหนักและใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรอมเขามีสวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ชวยเหลือประชาชน โดยการอํานวยความปลอดภัยอยางกวางขวางและครอบคลุม ปลูกฝงจิตสํานึกและคุณสมบัติพื้นฐาน
คนไทยท่ีดีใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สรางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนการมีสวนในการแกไขปญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ใหกับทุกภาคสวนท้ังประชาชน 
ตํารวจ ทหาร และหนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ผานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงคตาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ
ดําเนินการอ่ืน ทุกวิถีทางท่ีเหมาะสม อยางตอเนื่องและจริงจังจนประสบผลสําเร็จเปนท่ียอมรับอยางชัดเจน 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหคนในชาติมีจิตสํานึก
รักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหเปนส่ิงยึดเหนี่ยวและ                
ศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษา
ประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรคนอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        
รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท  และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง  

/จัดกิจกรรม… 
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จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหยึดถือหลักคําสอนซึ่งเปนแกนแท
หรือคํา สอนท่ีถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดํา เนินชีวิต อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาท่ี
ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาท่ีจะชวยพัฒนาท้ังจิตใจและปญญารวมท้ังตองจัดใหมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอน
ทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกลาวดวยตลอดจนอุปถัมภ          คํ้าจุนศาสนาอื่นใหมุงเนนการส่ังสอนคนใหเปนคนดี รักความสงบสันติสุข พรอมท้ัง
มีสวนรวมในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติบานเมือง และชวยเสริมสรางการอยูรวมกันของคนตางศาสนาอยาง
ปรองดอง ไมใหเกิดการแบงแยกแตกตาง 

๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อใหการ
บริหารจัดการบานเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ี
สอดคลองกับบริบทของไทย เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืนตามเปาหมายท่ีกําหนด 
รวมท้ังไดผูนําและนักการเมืองท่ีเปนคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกลาตัดสินใจ โดยปลูกฝงให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขในบริบทของไทย สงเสริมใหนักการเมืองมีคุณภาพ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เห็น
ประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพอง เสริมสรางพรรคการเมืองและสถาบัน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหมีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึง
พัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกต้ังใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกต้ัง ไดอยางสุจริตและเท่ียงธรรม มีกลไกแกไข
ปญหาความขัดแยงและสรางความสามัคคีปรองดอง  จนสามารถคัดกรองคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ และกลา
ตัดสินใจ เขามาบริหารประเทศใหมุงไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           
ท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงและสอดคลองเหมาะสมกับสังคมไทย 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ
ม่ันคงท่ีสําคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุท่ีเปนรากเหงาของปญหา
ภายในประเทศท้ังปวงใหหมดไป มีการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง และทําใหเกิดความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหนวยงานดานความมั่นคงท่ีมีอยูเดิม เชน กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน หรือ
ท่ีตองออกแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ พรอมรองรับปญหาความมั่นคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติกําหนดและ
เสริมสรางบทบาทของหนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการ
ดําเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติใหสอดคลอง เกื้อกูล และตอเนื่องกันตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไข
ปญหาท่ีสาเหตุไดอยางแทจริง 

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพื่อแกไขปญหาเดิมท่ีมีอยูอยางตรงประเด็น           
จนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึนอันจะสงผลใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก 
ๆ ดาน ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔.๒.๑ การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน เพื่อใหปญหาเดิมท่ีมีอยูไดรับการแกไขอยางจริงจัง จน
ยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ รวมท้ังใหการบริหารและการพัฒนาบานเมืองเดินหนาไปไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริม
การหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไขปญหาท่ีอาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการ 

/อยางแทจริง... 
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อยางแทจริง เสริมสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือ
ประชาชน ท้ังจากภัยคุกคามและปญหาท่ีสงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอรการ
ฟอกเงิน การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถ่ือน การคาและการแพรระบาดของยา
เสพติด การขยายอํานาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึงปญหาการรุกเขามาอยางรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ เทคโนโลยียุคใหม การยายถ่ินของทุนและแรงงานขามชาติ ท่ีจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและความ
มั่นคงของมนุษย ปญหาภัยพิบัติสําคัญท่ีทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดัน
หลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๔.๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม เพื่อใหทราบสถานการณ
ลวงหนา และสามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนท่ีจะลุกลามตอไป รวมท้ังปองกันไมใหสงผล
กระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสรางศักยภาพและความพรอมในทุกดาน ท้ังคน เครื่องมือ 
ยุทโธปกรณ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานดานการขาวกรอง เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ 
ระบบเฝาตรวจและแจงเตือนตาง ๆ ของหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ต้ังแตข้ันการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน 
วิเคราะห กําหนดแนวทางปองกัน ไปจนถึงข้ันการลงมือแกไขปญหาความมั่นคงท่ีสําคัญตาง ๆ รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน เสริมสรางพลังของประชาชนและชุมชนใหรวมกับกําลังตํารวจ ทหาร และ
หนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสําคัญตาง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอรการ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ การแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจ และการยายถ่ินของทุนขามชาติท่ีอาจ
กระทบตอความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหดําเนินการไปตามเปาหมาย
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศท่ีกําหนดอยางราบรื่น 

๔.๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให
ปญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมท้ังไดรับการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
และทุกกลุมเปาหมาย มีการบูรณาการ ความเช่ือมโยงระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นท่ี แผนการดําเนินงาน            
การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริมและอํานวย
ความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเขาแกไขปญหา สภาวะแวดลอมท่ีเอื้อตอการลดความรุนแรง รวมท้ังการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นท่ีอยางเหมาะสม มุงเนนการขจัดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมใหได
อยางจริงจังและถาวร สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีใหเขมแข็งจนเปนพลังสําคัญในการปกปองและแกไขปญหา         
ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอไป พรอมเสริมสรางความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธี ผานกลไกตาง ๆ รวมไปถึงการ
พูดคุยกันอยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคําสอนท่ีถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต พรอมดูแล
และปองกันมิใหมีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางท่ีไมถูกตอง อันจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาพื้นท่ีอยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และสอดคลองกับความตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตาม
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังศาสตรพระราชา รวมถึงการ
สรางเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ 

๔.๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท้ังทางบก
และทางทะเล เพื่อใหผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังทางบกและทางทะเล                 
สามารถดํารงอยูได มีความอุดมสมบูรณ และเปนประโยชนตอประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอยางยั่งยืน          
โดยสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของกองทัพ หนวยงานเกี่ยวของและภาคประชาชนใหสามารถพัฒนาสมุททานุภาพ 

/ของประเทศ... 
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ของประเทศ ควบคูไปกับการมีสวนรวมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกปอง และดูแลรักษา
ผลประโยชนท้ังมวลของชาติ เสริมสรางและบริหารจัดการความมั่นคงท้ังชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขต
เศรษฐกิจ จําเพาะของไทยอยางบูรณาการและเปนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝาตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเขา
เมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแกไขปญหาเขตแดนทางทะเล สรางเสริมใหเจาหนาท่ี
รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถท่ีเหมาะสม มีการดําเนินการตาง ๆ และสอดสอง ดูแลอยางตอเนื่อง กําหนดพื้นท่ี
อนุรักษอยางถูกตองและเปนระบบ สรางความตระหนักรูใหแกประชาชน ในเรื่องการใหความสําคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการ
อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตาง ๆ อยางเขมแข็งยั่งยืน 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงท้ังระบบของประเทศ ใหมีความพรอมในการปองกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมท้ังสามารถติดตาม ปองกัน แกไขและรับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับแบบบูรณาการใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ
ติดตาม แจงเตือน ระงับยับยั้ง และปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณได
ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา โดยเสริมสราง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงาน
ขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศใหทันสมัย ทันสถานการณ ท้ังดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ 
เทคโนโลยี และระบบขอมูลขนาดใหญ สามารถครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเนื่อง มีการบูรณาการขอมูล
และนําผลผลิตดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกดาน รวมท้ังใหมี
การเสริมสรางความรวมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขาวกรองตางประเทศอยางแนนแฟน 

๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐ
และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ เพื่อใหทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปนท้ังปวงของกองทัพและหนวยงานความมั่นคง ไดรับการพัฒนา เสริมสราง
ศักยภาพ ใหมีความพรอม เพียงพอ และเปนรูปธรรมท้ังคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ รวมท้ังระบบบริหารจัดการในการ
ปองกันประเทศ และการปองกันภัยคุกคาม ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สามารถระดม ทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน สงผลใหสามารถปกปองอธิปไตย
และแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากรรวมถึง
ขีดความสามารถท้ังปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
เปนรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีดความสามารถของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง พรอมพัฒนาคน 
โครงสรางกําลังรบและยุทโธปกรณใหเหมาะสมเพียงพอ และเปนรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ยกระดับการฝกรวมใหเปนแบบบูรณาการท่ีทันสมัย มีความสมบูรณ พรอมนําไปปฏิบัติ
ไดกับสถานการณจริง เสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติการรวมและการปองกันภัยคุกคามดานความมั่นคงกับเพื่อน
บานและมิตรประเทศ มิใหเกิดขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล พรอมท้ังมีกลไก
แกไขปญหาความเห็นตางหรือความขัดแยง ผานทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการสงเสริม          
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารอยางตอเนื่อง เพื่อสรางหลักประกันใหประเทศไทยกาวไปสูการมีอุตสาหกรรมปองกันประเทศ            
แบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเปนของตนเอง สามารถแขงขันและลดการพึ่งพาหรือนําเขาจากตางประเทศไดอยาง
เหมาะสม รวมท้ังสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของประเทศได 

/๔.๓.๓ การพัฒนาระบบ… 
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๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหมีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมท้ังภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบตาง ๆ ไดอยางแทจริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบกลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของท้ังปวงใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพรอมรองรับภัยทุกประเภทท้ังในปจจุบันและอนาคต 
ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝกรวมกันในทุกข้ันตอนอยางตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือ
กันอยางบูรณาการ ของทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม ยกระดับการ
แบงปนขอมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ          
อยางแทจริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ต้ังแตในระดับชาติไปจนถึงระดับทองถ่ิน ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการท่ีเกี่ยวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๔.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใช
ภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก    
อยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ท่ีจะรองรับปญหารวมกันได 

๔.๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความสันติสุข 
มั่นคง และสมดุลสําหรับทุกฝาย ใหทุกประเทศพรอมเขามีสวนรวมในการประสานและปฏิบัติภารกิจตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมุงแบงปนและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ดานความมั่นคงรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือใน
การแกไขปญหาตาง ๆ อยางราบรื่นและยั่งยืน โดยสงเสริมปฏิสัมพันธในทุกระดับและทุกดานกับนานาประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจและประเทศท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ อยางสมดุล พัฒนาและเสริมสราง
ระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความรวมมือระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนกับประเทศไทยใหสามารถดําเนินไปไดอยาง                          
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปล่ียน แบงปน และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานความมั่นคงรวมกันอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง ผลักดันการหารือท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยางสรางสรรค รวมท้ังเสริมสราง
ความสัมพันธ ความไวเนื้อเช่ือใจ ไปจนถึงความตระหนักรูในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอมท้ังลดความหวาดระแวงระหวาง
กัน โดยอาศัยการแลกเปล่ียนการเยือนในระดับตาง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น จนทําให
บรรยากาศการดําเนินการระหวางประเทศในทุกเรื่องทุกข้ันตอน ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ตอเนื่อง และมีเสถียรภาพ
อยางแทจริง 

๔.๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาค
อยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกไขปญหารวมกันไดอยางสันติวิธี และรวมมือกันเพื่อการพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสงเสริมความเปนปกแผนของประชาคม อาเซียน และความเปนแกนกลางของอาเซียนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง สรางความสัมพันธท่ีดีในระหวางประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทําการแลกเปล่ียนและสงเสริม
ความรวมมือระหวางกันอยางแนนแฟนในทุก ๆ ดาน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับมิตรประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศสมาชิกอาเซียน
ท้ังหมด ประเทศสําคัญในภูมิภาค และนานาประเทศท่ัวโลก รวมท้ังกรอบความรวมมือดานความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ 
ท่ีจะชวยสรางเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพรการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตรพระราชาใหเปนท่ีเขาใจและมีการนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางและตอเนื่องในภูมิภาค อันจะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกันตอไป 

๔.๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ี
มิใชภาครัฐ เพื่อใหความมั่นคงในภาพรวมท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสูสันติสุขอยางแทจริง 
เปนรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสงเสริมใหการดําเนินการและความรวมมือระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติ
สากล กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ พรอมคํานึงถึงความสัมพันธท่ีดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และ 
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ประชาชนตอประชาชน สรางเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนา
ความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ําโขง อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศในกรณี
เกิดวิกฤตการณสําคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ ฯลฯ สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวาง 
ประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหนานาประเทศตระหนักและใหการยอมรับถึงความสําคัญ รวมไปถึง
การเสริมสรางพลังบวกหรืออํานาจแบบนุมนวลของไทย โดยอาศัยการสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณท่ีดีและวัฒนธรรม
ประเพณีไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาความนิยมวิถีไทย สินคาไทย ฯลฯ ผานความสัมพันธ 
ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชองทาง 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ ทํางานได            
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริงเปนรูปธรรม มีการใช
หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบท้ังหลักและรองพรอมรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบท้ังในปจจุบันและอนาคต 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหา
ความม่ันคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความพรอมรองรับปญหาไดทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชวงเวลา
อยางครบถวนสมบูรณและมีเอกภาพ โดยเสริมสรางพรอมท้ังยกระดับกลไก หนวยงาน เชน กองทัพไทย กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน และ
กฎหมายท่ีมีอยูเดิม หรือท่ีพัฒนาข้ึนใหม ผานทางการบูรณาการความรวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสวน มีเปาหมาย
และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน กําหนดหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบในทุกระดับ พรอมฝกรองรับปญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนใหการสนับสนุนในทุกดาน                
อยางตอเนื่องจริงจังต้ังแตยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล       
ท่ีสอดคลองกับบริบทและความกาวหนาของยุคสมัย พรอมท้ังสามารถสรางความเช่ือมโยงกันท้ังระบบ รวมไปถึงความ
เช่ือมโยงกับทุกภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติสามารถขับเคล่ือนไปไดตามแผน อยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม และไมสงผล
กระทบใด ๆ ตอความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาสงเสริมการวางแผนคูขนานแบบบูรณาการใหสอดคลองรองรับ
ยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศท่ีเกี่ยวของในทุกมิติอยางครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
เสริมสรางผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกดานใหประสานสอดคลองและสามารถ
ปฏิบัติรวมกันไดอยางใกลชิดระหวางหนวยงานดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ัง
ครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติอยางยั่งยืน 

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง เพื่อใหการดําเนินการ
ของยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเปนรูปธรรมตามเปาหมาย         
ท่ีกําหนด โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพัฒนาและเสริมสรางหนวยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร 
และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงท่ีมีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการ         
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน รวมท้ังมีความพรอม มีขีดความสามารถท่ีทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และ
คลองตัวมีเอกภาพในการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปญหาความมั่นคงทุกมิติ
ในระดับนโยบาย พรอมรองรับบริบทท่ีจะเปล่ียนแปลงตอไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ไดตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดอยางแทจริง 

/ยุทธศาสตรชาติ... 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๑. บทนํา 
ในชวง ๒ ทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาเพื่อเสริมสราง

ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง อาทิ ปจจัยดานความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบ
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา ทักษะความสามารถของแรงงาน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคม
สูงวัย และเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วท่ีสงผลใหภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการตองปรับตัวให
สอดรับกับความตองการของผูบริโภค รูปแบบการคาท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคท่ีทําใหเกิดการลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจากสถานการณการเปล่ียนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจโลก โครงสราง ประชากร เทคโนโลยี  
จะทําใหประเทศไทยเผชิญความทาทายมากข้ึนในการเสริมสรางความสามารถ ในการแขงขันของประเทศในระยะตอไป 

ในการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถของประเทศในระยะตอไปโดยยึดเปาหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจําเปนตองปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจท้ังระบบเพื่อสรางภูมิคุมกันและสงผลใหเกิดการยกระดับรายได และใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกลาวจะตองสงผลใหความเหล่ือมลํ้าลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะตอไป จําเปน
อยางยิ่งท่ีประเทศไทยจะตองสรางเครื่องยนตทางเศรษฐกิจใหมท่ีจะชวยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีต้ังไว 
ซึ่งการพัฒนาในชวง ๒๐ ป ขางหนา จะมุงเนนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชและตอยอด
ภาคการผลิตและบริการในปจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสรางมูลคาเพิ่ม รวมท้ังการปรับโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการในปจจุบันไปสูภาคการผลิตและบริการใหมท่ีมีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการคาใหสอดรับกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป การสงเสริมใหเกิดสังคมผูประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน 

ดังนั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงไดอยางประสบความสําเร็จ ใน ๒๐ ป 
ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง รวมท้ัง มีขีดความสามารถทางการแขงขัน 
ท่ีเพิ่มข้ึนในเวทีสากล ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันสําหรับประเทศไทยจึงไดมุงพัฒนาบน
พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดน ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม 
โลกสมัยใหม  

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ัง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทําใหประเทศไทยสามารถสรางฐาน
รายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีใหความสําคัญ
กับการพัฒนากลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
และการทองเท่ียว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาใหสูงข้ึน ขณะท่ีมีอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคตท่ีจะเปนกลไกขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลว ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง
อนาคต รวมท้ังรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวระดับโลก ในขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาปจจัย 
สนับสนุนตาง ๆ ท้ังในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พื้นท่ีและเมืองรวมถึงเทคโนโลยี 
และโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา บริการ เงินทุน 
บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปล่ียนแปลงสูอนาคต 

๒. เปาหมาย 
๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได 
๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปจจัยการผลิตและแรงงาน 
๓.๓ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
๓.๔ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคาสินคาเกษตรในเวทีโลก

ดวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสามารถพัฒนาตอยอดโครงสราง
ธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่มเนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคล่ือนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐาน
รายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน สงเสริมการนําอัตลักษณพื้นถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมาเปน
ผลิตภัณฑการเกษตร รวมท้ังสินคาท่ีไดรับการรับรองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร โดยสงเสริมการนําอัตลักษณพื้นถ่ินและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของไทยมาใชในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง เปนสินคาเกษตรชนิดใหม ให
รองรับความตองการของตลาดยุคใหม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของทองถ่ิน และสรางจุดเดน ความแตกตางของสินคาเกษตร
ไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันในประเทศตาง ๆ ได พรอมท้ังสงเสริมการ
ประยุกตใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถ่ินออกสู 
ตลาดสมํ่าเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานท้ังระดับในประเทศและตางประเทศ การสงเสริมการข้ึนทะเบียนรับรองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร การสงเสริมการ
สรางแบรนดสินคาของเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน และการสรางความตองการของสินคาดวยการสรางเรื่องราวของสินคาให
เปนท่ีรูจักและยอมรับในคุณภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการผลักดันการสงออกสินคาเกษตรอัตลักษณไทย
และสินคาท่ีไดรับการรับรองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไมเขตรอนอื่น ๆ สูตลาดโลก 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคท่ัวโลกในเรื่องความสําคัญ             
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกรและผูผลิตทําการผลิตสินคา          
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีมี 
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ความนาเช่ือถือ พรอมท้ังใหความรูเกษตรกรดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาค
เกษตร การเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริมการถายทอดองคความรูแกเกษตรกร
ในการทําเกษตรปลอดสาร และเปล่ียนผานไปสูการทําเกษตรอินทรีย ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกเกษตรกร
ท่ีตองการทําการเกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย 
รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับ สําหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินคาในทุกข้ันตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ี
ยอมรับของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ
สรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และสรางความมั่นคงของประเทศท้ังดานอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในพื้นท่ี เพื่อการ
ผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย
คํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อ
การเกษตรและการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือท่ี
ใกลชิดระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีองคความรูภูมิปญญาด้ังเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปล่ียนเรียนรู พรอมท้ัง
สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ังนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมท้ังสงเสริมผลิตภัณฑ
เกษตรคุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูงท่ีมีคุณคา
เฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีมีความหลากหลายดวยการตอยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูการผลิตเชิง
พาณิชย การสงเสริมใหนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรข้ันตนใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมี
มูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม รวมท้ังการสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางสรรคบรรจุภัณฑอัจฉริยะ เพื่อปองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑในระหวางการขนสง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ 
ซึ่งชวยเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหแกสินคา พรอมท้ังสงเสริมการสรางแบรนดและขยายชองทางการตลาดดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังใหความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคาและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ          
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นท่ีสูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลเกษตรอาหาร
และเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชในการเกษตร ใชเทคโนโลยีเกษตร
ดานความแมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอรอัจฉริยะติดตามการ
เปล่ียนแปลง ท้ังความช้ืน แสง และอุณหภูมิภายในฟารม เพื่อใหไดผลผลิตตรงตามความตองการ คุณภาพคงท่ี และ
สามารถวางแผนระบบการตลาดดีข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีการชวยบันทึกขอมูลสําคัญและติดตามการบริหารจัดการภายใน
โรงเรือนและฟารม การปรับเปล่ียนการทําเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมท้ังสงเสริมการถายทอดความรูแกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
การจัดการภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใช ตลอดจนพัฒนาระบบ 

/ประกันภัย... 
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ประกันภัยทางการเกษตรท่ียั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาว บริหารจัดการความเส่ียงในการ
ทําเกษตรกรรม รวมถึง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ 
และการใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนท้ังในเรื่องการปรับสภาพดินการตรวจจับสารเคมีตกคาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร 
รวมท้ังยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจําหนายผลผลิตและการสงออก พรอมท้ังการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตดวยเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรใหสูงข้ึนดวยการวิจัยและพัฒนา การสรางและกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
ของสินคาเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมท้ังการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมและเช่ือมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใชระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการความเส่ียงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การ
จัดการดานชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมท้ังการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและสรางโอกาสจาก
ความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ ท่ีเปนผลของการหลอหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและ
ลึกซึ้งท้ังระบบอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอนประเทศไทยจึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแหงอนาคต เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน 

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อตอยอดจากภาค
เกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่มสัดสวน
อุตสาหกรรมชีวภาพท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และ
สารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและสงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือท้ิงจากเกษตรและ
อุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพท่ีมีมูลคา โดยใชประโยชนจากวัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟา
อยางคุมคา เพื่อลดปญหาโลกรอนและสรางรายไดแกเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน การเนนการวิจัยและพัฒนา และนํา
ผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพไดเร็วข้ึน 

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเช่ียวชาญดานบริการการแพทยของ
ไทยเพื่อสรางอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความตองการใชบริการการแพทยท่ีจะเพิ่มมากข้ึนท้ังจาก
สังคมผูสูงอายุ และความตองการการแพทยท่ีเพิ่มข้ึนจากท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําไปสูศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียมการผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทย การผลิตเภสัชภัณฑซึ่งรวมถึง              
ชีวเภสัชภัณฑ และการใหบริการการแพทยท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี
การแพทยใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพื่อลดตนทุน    
การรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการการแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล และสรางความมั่นคงใหกับระบบ
สาธารณสุขของไทย พรอมท้ังการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ เพื่อเปน
ศูนยกลางการสงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ 

/๔.๒.๓ อุตสาหกรรม… 
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๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบ
อัตโนมัติและหุนยนต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอินเทอรเน็ตในทุกส่ิงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทย
ท้ังระบบ สรางแพลตฟอรม สําหรับเศรษฐกิจในอนาคตและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน โดยการสรางอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพื่อเปนแรงขับเคล่ือนประเทศไทย และสงเสริมการลงทุนระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชนไทย และบริษัทช้ันนําของโลกในอุตสาหกรรมเหลานี้ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการวิจัยและ
พัฒนา การสรางความตระหนักและใหความรูแกประชาชน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐ 
สําหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สรางนวัตกรรม และดําเนินธุรกิจใหม ๆ การผลักดันให
ผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากลและสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทย
ในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐระบบอัตโนมัติและหุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะให
ครอบคลุมตลอดท้ังหวงโซมูลคาระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสนับสนุน
การใชขอมูลเปดท่ีไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลเพื่อประโยชนในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการตอยอดทางธุรกิจ 
พรอมท้ังการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะความรูเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล 
และปญญาประดิษฐ รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชเทคโนโลยีเหลานี้และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญจากท่ัวโลกใหมาทํางานในไทย ตลอดจนใหความชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ี
รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี 

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส ใชตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศไทยใน
การสงเสริมการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส ใหเปนฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการสงออกสูตลาดโลก และศูนยกลาง
การทองเท่ียวในภูมิภาค ลดตนทุนทางดานโลจิสติกสและเพิ่มมูลคาจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตร สงเสริม
อุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวของ โดยการสงเสริมการสรางศูนยกลางดานโลจิสติกสระดับภูมิภาคและเช่ือมตอกับ
เครือขายโลจิสติกสของโลก การผลักดัน การเปล่ียนผานของอุตสาหกรรมยานยนตท้ังระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ สงเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมท้ังสงเสริมการลงทุนท่ีเนนการวิจัย
และพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการท่ีเกี่ยวของโดยยกระดับบริการซอมบํารุงอากาศยาน และการผลิตช้ินสวนอากาศยาน ซึ่งจะตอยอดไปยัง
ช้ินสวนยานอวกาศในท่ีสุด และสนับสนุนการลงทุนดานบริการดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการ
ดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการบินและอวกาศ การสงเสริมและพัฒนาการ
ขนสงรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับบริบทของไทยในอนาคต รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง พรอมท้ังการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
และบริการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรผูเช่ียวชาญตางชาติใหเขามาทํางานในไทย และจัดต้ังศูนย
ใหคําปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนต การบินและอวกาศ และโลจิสติกส ตลอดจนหนวยงาน
กํากับดูแล ใหไดรับมาตรฐานสากลและสรางความรวมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ีไทยมี
ศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป โดยการตอยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมความมั่นคงดานตาง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศท่ีไทยมีความเขมแข็งอยูแลว รวมท้ังสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงดานตาง ๆ และเทคโนโลยีท่ีมีประโยชนในบริบทดานความม่ันคงและ
เชิงพาณิชย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต           
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่งรวมถึงระบบ 

/การเตือนภัย... 
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การเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการใหความชวยเหลือระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติ พรอมท้ังการสราง
อุตสาหกรรมท่ีสงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร ตอเศรษฐกิจและสังคม 
และปกปองอธิปไตยทางไซเบอร เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติจากการทําธุรกิจดิจิทัล สงเสริมการจัดหาพลังงานให
เพียงพอ เพื่อเปนฐานความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ พรอมไปกับการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ใหมีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองทางดานพลังงาน ตลอดจนพัฒนา
อุตสาหกรรมดานพลังงานท่ีมีมูลคาเพิ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหมและอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมท้ังการผลิตยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทางการทหาร ไปพรอมกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนเทคโนโลยีสองทาง และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของการทองเท่ียว
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเท่ียว
ใหมีมูลคาสูงเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทยและใชประโยชนจากขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
สรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการทองเท่ียวใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม 
โดยการสรางและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสงเสริมการตลาด การดูแล
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวทุกกลุม รวมถึงคนพิการและผูสูงอายุ การใชประโยชนจากการ
ทองเท่ียวใหเอื้อตอผลิตภัณฑชุมชนและเศรษฐกิจตอเนื่อง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสรางแหลงทองเท่ียวใหม ท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพื้นท่ี การสงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาส
ในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเช่ือมโยงการทองเท่ียวไทยกับประเทศอื่น ๆ 
ในภูมิภาค เพื่อการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเท่ียวอยางประทับใจตลอดการทองเท่ียวจนเกิดการทองเท่ียวซ้ําและแนะนํา
ตอ 

๔.๓.๑ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเท่ียวผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ความคิด
สรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมท้ังการสนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ
ทองเท่ียว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
เพื่อใหการทองเท่ียวไทยมีเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณ มีการคุมครองและปกปองดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อการปองกัน
การลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันใหเมืองประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะ ไดรับการข้ึนทะเบียนดานการ
อนุรักษและสงเสริมใหกาวสูเมืองท่ีไดรับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณและการจัดทําแผนพัฒนา
เมืองและแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน พรอมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นท่ี ท้ังการ
ทองเท่ียววิถีชุมชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียววิถีพุทธ เพื่อให
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียววิถีพุทธของโลก 

๔.๓.๒ ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สรางแรงดึงดูดและส่ิงจูงใจใหไทยเปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียว
เชิงธุรกิจ โดยสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลกเนื่องจากไทยมีความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรท่ีเหมาะแกการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการทองเท่ียว ท้ังยังมีความพรอมดานการบริการท่ีเปน
เอกลักษณ โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดตอส่ือสาร 
เพื่ออํานวยความสะดวกท้ังในการเดินทางเขามาเพื่อการประชุมและการสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน พรอมท้ัง
สงเสริมการขยายพื้นท่ีจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผอนระหวางประชุม            
จากเมืองหลักสูเมืองอื่นท่ีมีศักยภาพของไทย รวมถึงสรางพื้นท่ีหรือชองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตาง ๆ ท้ังการจัด 
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แสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการสงเสริมใหการพักผอนระหวางการประชุมเปนการจูงใจและตอยอด
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมท่ีเนนรูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจน การสนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบอื่นท่ีไทยมีศักยภาพและเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวในพื้นท่ีอื่น เพื่อให
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรางรูปแบบและจูงใจการเดินทางเขามาประกอบธุรกิจและการ
ทองเท่ียวดวยการอํานวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตาง ๆ พรอมท้ังการสรางความพรอมของธุรกิจอ่ืนท่ี
เกี่ยวเนื่องในหวงโซธุรกิจ 

๔.๓.๓ ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ผสาน “ศาสตร” และความชํานาญของ
การดูแลรักษาดวยภูมิปญญาไทย กับ “ศิลป” และความละเอียดออนในการใหบริการแบบไทย เพื่อดึงดูดการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพและการแพทย โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการสงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูตลาด
ระดับสูง โดยใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดเปนเอกลักษณการใหบริการตามแบบความเปนไทยท่ีโดด
เดนในระดับสากล พรอมท้ังการสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและ
เช่ือมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการแพทยทางเลือก โดยผสาน
องคความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมเขากับองคความรูและภูมิปญญาด้ังเดิมของไทย ผลิตบุคลากรดานแพทย
แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นท่ีมีทักษะภาษา และไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพใหเพียงพอตอทิศทางของการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทยของไทย
ใหเปนท่ีรับรูในระดับโลก รวมท้ังการสงเสริมการจัดการนําเท่ียวเชิงสุขภาพครบวงจรท่ีเช่ือมโยงกับการแพทยแผนปจจุบัน 

๔.๓.๔ ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสําราญทางทะเลและ
ชายฝง และเปนแหลงทองเท่ียววัฒนธรรมลุมน้ําท่ีมีเอกลักษณท่ีโดดเดน เนื่องจากไทยมีจุดเดนดานแหลงทองเท่ียวทางน้ํา
ท่ีสวยงามและกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวผานการช่ืนชมธรรมชาติ การรอยเรียง
เรื่องราวประวัติศาสตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยตามเสนทางทองเท่ียวทางน้ํา ท้ังเรือสําราญและเรือยอรช ตามชายฝงทะเล
ท้ังอันดามันและอาวไทย เกาะ แกง ท่ีสวยงาม รวมท้ังการทองเท่ียวตามแมน้ําลําคลอง นําไปสูศูนยกลางทองเท่ียวสําราญ
ทางน้ํา โดยการปรับบทบาทของทาเรือในประเทศท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือหลัก การมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคของทาเรือ มารีนา และทาเทียบเรือใหไดมาตรฐาน และการบริหารจัดการทาเรือท้ังในเรื่องความสะอาด 
และการจัดการความปลอดภัยของทาเรือและมารีนาท่ีไดมาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทองเท่ียวตามแมน้ําลําคลองท่ีสําคัญ และมีมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง
การสงเสริมการเช่ือมโยงระบบเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ท้ังการเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวทางน้ําใหเช่ือมตอกับ
การเดินทางทางบกและทางอากาศใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังสรางใหเกิดเสนทางและแหลงทองเท่ียวใหม และการ
จัดทําระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียวทางน้ํา นําเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจกับ
กระบวนการตรวจคนเขาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความพรอม รวมถึงการให
ความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของพื้นท่ีการทองเท่ียว 

๔.๓.๕ ทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ใชประโยชนจากท่ีต้ังทางภูมิศาสตรในการเช่ือมโยงการทองเท่ียวกับ
ตางประเทศ เพื่อขยายการทองเท่ียวของไทยและภูมิภาคไปพรอมกัน ผานการเช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส
จากเมืองหลักสูเมืองรอง เพื่อรองรับการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง               
ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยการจัดทําเสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงระหวางประเทศ ดังเชน เสนทางจุดรวมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร ท่ีเนนการพัฒนาการทองเท่ียวเช่ือมโยงและสงเสริมการทองเท่ียวรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
โดยใชประโยชนจากการพัฒนาเสนทางทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศระหวางกันในภูมิภาค และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีท่ีจะทําใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนรวมกัน พรอมท้ังการสงเสริมการทําการตลาดรวมกันในเสนทางการ
ทองเท่ียวระหวางประเทศใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและ 

/และสรางแหลง... 
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สรางแหลงทองเท่ียวใหมในประเทศ ใหเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแตละพื้นท่ี เพื่อรองรับการเช่ือมโยงเสนทาง
การทองเท่ียวกับตางประเทศและพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมท้ังปองกันและ
แกไขปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม          
พรอมท้ังการใชประโยชนจากการทองเท่ียวใหเอื้อตอผลิตภัณฑชุมชน รวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการตอเนื่อง เพื่อขยาย
โอกาสในการสรางรายไดไปสูเมืองและชุมชนเพิ่มจากการทองเท่ียวของประเทศ และการสงเสริมการขยายธุรกิจและการ
ทําตลาดทองเท่ียวของไทยในตางประเทศ โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมการทองเท่ียว
รูปแบบใหม 

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โครงสรางพื้นฐานเปนส่ิงจําเปนสําหรับประเทศไทยในการกาวสู
การเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํา นวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคล่ือนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๔.๔.๑ เช่ือมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ เช่ือมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุดเช่ือมโยงหลักของการคมนาคมใหเปนระเบียงเศรษฐกิจแหงเอเชีย 
เพื่อเปนศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การกระจายสินคา การคาการลงทุน และการทองเท่ียว สอดรับกับการ
พัฒนาการเช่ือมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานท้ังทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนสงและโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทานของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการ
ขนสงทางน้ําและระบบรางมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใชทาอากาศยานหลักในสวนกลางและทาอากาศ
ยานในสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับการเช่ือมโยงโครงขายท้ังในประเทศและตางประเทศมากข้ึน พรอมท้ังการวาง
โครงขายเสนทางการคมนาคมเช่ือมโยงสูเมืองหลักของภูมิภาคอยางไรรอยตอ เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนของเมืองและ
การขยายเมือง และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะสมัยใหมและส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในเมืองใหมีความเช่ือมโยงกัน สงเสริมระบบขนสงสมัยใหมและพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีระบบขนสง
สาธารณะใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคม
และระบบโลจิสติกสใหมีมาตรฐานเดียวกันและสรางความรวมมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกันใน
ภูมิภาคใหงายและสะดวกมากท่ีสุด 

๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความ
เจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพื้นฐานท่ีจะทําใหไทยเปนศูนยกลางท้ังทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ รวมท้ังเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและสงเสริมการทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตะวันตกเพื่อเช่ือมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน           
ท้ังทางดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว โดยคํานึงถึงจุดเดนของแตละพื้นท่ีและการเสริมซึ่งกันและกันกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน พรอมท้ังการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอํานวย
ความสะดวกทางการคาการลงทุน ท้ังในดานขอมูล แรงงาน และกฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคาเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความ
ยั่งยืน 

๔.๔.๓ เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม ในสวนภูมิภาค
คูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสําคัญของไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี 
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง  และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานเพื่อสงเสริมการสรางคลัสเตอร 

/ของเกษตร… 
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ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศท่ีเอื้อตอการสรางนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค 
สถาบันการศึกษาทองถ่ิน และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคล่ือน การยกระดับจังหวัดสําคัญเปนเมืองเศรษฐกิจ
ประจําภาค เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาคท่ีเช่ือมตอกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 
และกระจายศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตาง ๆ ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานโดยอาศัยความ
ไดเปรียบท่ีแตกตางกันของแตละจังหวัด ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรของเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ พรอมท้ัง
การสงเสริมและพัฒนาเมืองสรางสรรค เพื่อใหเมืองเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม โดยการ
สงเสริมใหเมืองเปนเจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรคและวัฒนธรรมระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการใช
มหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาทองถ่ิน ขับเคล่ือนองคความรูดานนวัตกรรม เพื่อใหเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจในแตละภาค 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศในการรวมสราง
งานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก เพื่อสรางและ
ถายทอดเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานและเทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง ตอบสนองความตองการของ
ผูใชท้ังในภาครัฐและเอกชนพรอมท้ังการสรางระเบียงทางดวนดิจิทัล และเสริมสรางความรูและโอกาสในการเขาถึง
โครงขายบรอดแบนดหลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยมีรูปแบบการเช่ือมโยงดานดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันในระดับสากลท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคล่ืนความถ่ีใหเพียงพอรองรับ
บริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีประชาชนท่ัวไปเขาถึงได มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอรม ท่ีทําใหเกิดการสรางงาน
บริการในโลกดิจิทัลใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสรางความมั่นคงใน
การเช่ือมโยงเครือขายดิจิทัลเช่ือมตอกับโลก และการสนับสนุนและเรงรัดการนําวิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐและ
หุนยนตการออกแบบท่ีคํานึงถึงผูใชเปนศูนยกลาง มาใชในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในรูปแบบท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลหลากหลายแหลงใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเพิ่มศักยภาพ
คนในสังคมดวยการเขาถึงความรู เครื่องมือบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร ความ
มีจริยธรรม และการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล รวมท้ังการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน บริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีราคาท่ี
เหมาะสมและการสรางโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการและ
การขนสง รวมท้ังสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดสวนท่ีมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ สรางและรวบรวมผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท้ังใน
มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยผานการสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมกับการประยุกตใชเทคโนโลยีช้ันสูงใน
อนาคต รวมท้ังการสรางผลงานท่ีชวยใหผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเต็มท่ี 

๔.๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการ
คลังท่ียืดหยุนท่ีพรอมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอกและพัฒนานโยบายใหสอดคลองกับ
แนวโนมการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลกและการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะ
สําหรับการดําเนินและลงทุนทางธุรกิจ เช่ือมโยง การคาการลงทุนของไทยกับตางประเทศ เพื่อพัฒนาไปสูการเปนชาติ
การคาในอนาคต และสนับสนุนการเขาถึงบริการทางการเงินอยางสมดุล โดยการสรางภูมิคุมกันใหเศรษฐกิจไทย
ทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความรวมมือทาง
การคาและการลงทุนเพื่อเปดตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ เพื่อรวมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสูตลาดเพื่อสงเสริมการ
เปนชาติการคาอยางครบวงจร พรอมท้ังการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ          
อยางมั่นคงและยั่งยืนดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร และเชิงพื้นท่ีการเพิ่ม 

/ประสิทธิภาพ… 
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ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐ ขยายฐานภาษี และดําเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหมใหครอบคลุมบริบททาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อสรางภาวะแวดลอมท่ีเอื้อตอการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการดําเนินนโยบายการเงินท่ีโปรงใสและ
ยืดหยุน สงเสริมใหกลไกตลาดการเงินทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพรอมปองกันความเส่ียง 
และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุมและการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของระบบการเงิน สงเสริมการแขงขันระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑท่ีเปนอุปสรรค
ตอการสรางนวัตกรรม ในภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ไมวาจะเปน
ผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมท้ังเกษตรกร ใหเปน
ผูประกอบการยุคใหมท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือ นวัตกรรมในการสรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และ
นวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการพรอมท้ังเปนนักการคาท่ีเขมแข็งท่ีจะนําไปสูการสนับสนุนการเปนชาติ
การคา มีความสามารถในการเขาถึงตลาดท้ังในและตางประเทศ เปนผูประกอบการท่ี “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซื้อเปน 
ขายเปน” บริการเปนเลิศ สามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหผูประกอบการ             
มีธรรมาภิบาล 

๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ สรางและพัฒนาผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการสรางและ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและพัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานท่ีจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจในยุคใหมท่ีมีการแขงขันสูง รวมท้ังทักษะในการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ
และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงทางธุรกิจได ไปพรอมกับการวางรากฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหกับ
เยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พรอมท้ังการสงเสริมผูประกอบการในการสรางนวัตกรรม 
เพื่อสรางความแตกตางของสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการ
สรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงการสรางทักษะ
พื้นฐานท่ีจําเปนและความถนัดท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและธุรกิจ
รูปแบบใหมในอนาคต และการสนับสนุนผูประกอบการในการสรางและพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและสามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ โดยสรางระบบและ
กลไกท่ีทําใหเกิดความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนสงและ               
โลจิสติกสเพื่อลดตนทุนและใหผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ และการสงเสริมการรวมกลุมใหเกิดคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง 
ผูประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเช่ือมโยงกันท้ังในแนวต้ังและแนวนอน เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในตลาดท่ีสูงข้ึน 
และลดตนทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะดานในกลุมของตน 

๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของผูประกอบการ 
โดยการจัดหาแหลงเงินทุนและสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงินท่ีหลากหลายและนาเช่ือถือ การพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินและการบริหารความเส่ียง เพื่อตอบสนองความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม การท่ีทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินดวยตนทุนท่ีเหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงแหลง
เงินทุน การพัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเช่ือของ
ผูประกอบการ และการมีระบบการประเมินความนาเช่ือถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาท่ีสะดวกมากข้ึน โดยใช
ประโยชนจากขอมูลท้ังดานการเงินและท่ีมิใชการเงิน เพื่อเปนขอมูลบงช้ีสถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการ
พิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน       /๔.๕.๓ สรางโอกาส… 
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๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดท้ังใน
และตางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผูประกอบการใหมีอัตลักษณและแบรนดท่ีเดนชัด 
รวมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตางเพื่อสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ตลาดตางประเทศ รวมท้ังแพลตฟอรมในการแสดงผลงานของธุรกิจสรางสรรค การใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาด
นําท่ีคํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมีมูลคาสูง การสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงิน
รูปแบบใหมโดยการสรางตลาดออนไลน แอพพลิเคชันและชองทางใหมรองรับไลฟสไตลของคนในอนาคต การสรางโอกาส
ใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดมากข้ึน และการพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมีมาตรฐานในทุก
ภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาโดยการพัฒนากระบวนการใหทันสมัยดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต 

๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล อนาคตของโลกไรพรมแดนคือการแขงขันบนฐานขอมูลจึงตองสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเปนขอมูลท่ีทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและฐานขอมูลขนาดใหญผานระบบออนไลน เพื่อ
ตอยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหม การสรางและพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูประกอบการ เพื่อเปนชองทางหลักใน
การใหขอมูลและคําปรึกษาแกผูประกอบการ และเปนแหลงรวมท่ีปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสราง
ระบบเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานขอมูลความรูวิจัยและนวัตกรรม โดยเปน
ขอมูลท่ีมีความทันสมัย บูรณาการ และตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการสืบคน ตอยอดในทุก ๆ ดาน และการกําหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูประกอบการ การสนับสนุนการสรางและพัฒนาแพลตฟอรมกลาง ท้ังในดานการผลิต 
การบริหารจัดการ การตลาด ท่ีผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อ
ลดตนทุนของท้ังภาครัฐและเอกชนและการสนับสนุนใหเกิดพื้นท่ีทํางานรวม สําหรับผูประกอบการ เพื่อลดตนทุนและเปน
แหลงแลกเปล่ียนนวัตกรรมและเช่ือมตอธุรกิจระหวางกันอีกทางหนึ่ง 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยเนนประเด็นการเริ่มตน
ธุรกิจ การขออนุญาตตาง ๆ การจดทะเบียนทรัพยสิน กระบวนการขอและไดรับสินเช่ือ การคุมครองผูลงทุน การชําระ
ภาษี และการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ท้ังระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ระบบมาตร
วิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ใหมีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมท้ังการสรางและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน เชน ศูนยทดสอบกลางสําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนยตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการในระดับสากล โดยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากข้ึน 
พรอมท้ังการสรางระบบและศูนยบมเพาะผูประกอบการใหมีความเปนอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนยการเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการท้ังในระดับสวนกลางและชุมชน พรอมท้ังการสงเสริมการจัดการพัฒนา
บุคลากรทางเทคโนโลยีช้ันสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมและสนับสนุนให
ผูประกอบการทําธุรกิจอยางเกื้อหนุนกันระหวางผูประกอบการท่ีมีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทําความตกลงทางการคาและความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 
 
 

 
/ยุทธศาสตรชาติ... 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๑. บทนํา 
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมาย

การเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีขับเคล่ือนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปขางหนาดังนั้น จึงจําเปนตองมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบโดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปขางหนาได
อยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุข
ภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา 
ท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทย             
ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพื่อใหทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยสามารถไดรับการพัฒนาและยกระดับไดเต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเนนท้ังการแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา             
ท่ีใหความสําคัญท่ีครอบคลุมท้ังในสวนของการพัฒนาทุนมนุษย และปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางระบบ
นิเวศท่ีเอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางครอบคลุม ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ควบคูกับ
การปฏิรูปท่ีสําคัญท้ังในสวนของการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม เพือ่ใหคนมีความดีอยูใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตและ 
มีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมท่ีนาอยู และมีการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ในทุกระดับต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึง
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรูใหม การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถ
พิเศษของพหุปญญาแตละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสรางความรอบรูและจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อใหคนไทย           
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีไดดวยตนเอง พรอมกับการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ท้ังการเสริมสรางครอบครัวท่ีเขมแข็งอบอุนซึ่งเปนการวางรากฐานการสงตอเด็กและเยาวชนท่ี
มีคุณภาพสูการพัฒนาในชวงอายุถัดไป โดยการสงเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพ การสรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคนรุนใหม 
การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความ
เช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการเสริมสราง 
ศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือใน
การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 

๒. เปาหมาย 
๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
 

/๓. ตัวช้ีวัด… 
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๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมท่ีพึง

ประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และส่ือ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต 

๔.๑.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมใหครอบครัวมีความ
อบอุน ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ อดออม ซื่อสัตย และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
มีการจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมท้ังการพัฒนาพอแมใหเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต 

๔.๑.๒ การบูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม รวมท้ังปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

๔.๑.๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนท่ีดีงามใหแกประชาชน 
โดยพัฒนา ผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตาม คําสอนท่ีถูกตองของแตละศาสนา รวมท้ังมีการเผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

๔.๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนําชุมชนใหเปน
ตนแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน การจัด
ระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมถึงการลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

๔.๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยกระตุนใหภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของคนทุกคนในบริษัทท้ังพนักงานและลูกคา 
ปรับเปล่ียนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนใหคํานึงถึงตนทุนทางสังคมสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม 
รวมท้ังกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 

๔.๑.๖ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม                         
โดยสงเสริมใหส่ือและส่ือสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด การจัดเวลาและพื้นท่ีออกอากาศใหแกส่ือ
สรางสรรค ในชวงเวลาท่ีมีผูชมมากท่ีสุด รวมท้ังการสงเสริมการใชส่ือออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยาง
สรางสรรค นําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยสรางความ
ตระหนักใหประชาชนรูจักหนาท่ีของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็นคุณคาและความสําคัญใน
การประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เนนการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและตอผูอื่น และเปนพลเมือง
ท่ีดี และสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางานเพื่อสวนรวม สนับสนุน สงเสริม เปาหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ 

 
 
 

/๔.๒ การพัฒนา.. 
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๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัยต้ังแตชวงการต้ังครรภ 
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการ
พัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยท่ีเคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๑ ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการต้ังครรภ สงเสริม
อนามัยแมและเด็กต้ังแตเริ่มต้ังครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเล้ียงลูกดวยนมแม การสงเสริมการให
สารอาหารท่ีจําเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน 

๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูท่ีสอด
รับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน 
มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความ
ยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมตอกับ
โลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลักการทํางานท่ีมีคุณคาเพื่อสรางผลิต
ภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค มีความรูความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวมีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู และการอํานวยความสะดวกดานความรู เพื่อพัฒนาความรู แรงงานฝมือ ความ
ชํานาญพิเศษการเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ รวมท้ังมาตรการ
ขยายอายุการทํางาน 

๔.๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคล่ือนประเทศ สงเสริมใหมีการทํางาน
หลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได มีงานทําท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการสราง
เสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ พรอมกับจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ และ
หลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะ
การเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหมการเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑             
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับช้ันอยางเปนระบบ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการใช
ฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม ความเขาใจและ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทาง
ศิลปะ และความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรู 

/เชิงบูรณาการ... 
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เชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรู
ของตนไดการหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคท่ีผูเรียนสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางรายได
หลายชองทาง รวมท้ังการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” เปน “โคช” 
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู 
ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมท้ังปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปน
ครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การ
สนับสนุนส่ือการสอนและสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานข้ัน
ตํ่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอื้อตอการ
เขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ท่ัวถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมี
ความเช่ียวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลัง ดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธท่ีตัวผูเรียน รวมท้ังมีการปฏิรูประบบ
การสอบท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัย
และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ี
สอดคลองกับบริบทพื้นท่ี 

๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบน
ฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลนแบบเปด การ
พัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ ระบบธนาคารหนวยกิต มาตรการ
จูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะ การใหสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกท่ี 
ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวน ทักษะ
พื้นฐาน ไดแก การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว รวมท้ังนํา
ความรูไปพัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

๔.๓.๕ การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเขาใจลุมลึกในประวัติศาสตร 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานเพิ่มการรับรูของคนไทยดานพหุวัฒนธรรม การเห็น
คุณคาและมีความอดกล้ันตอความแตกตางทางความเช่ือความคิด วิถีชีวิต ผานความสามารถในการใชภาษาเพื่อนบาน 
การแลกเปล่ียนเด็ก เยาวชน และนักเรียนการฝงตัวและการทํางานระยะส้ันในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไปพรอมกัน การพัฒนาส่ือการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนจากระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน
เทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
/๔.๓.๗ การสรางระบบ… 
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๔.๓.๗ การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเนนการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ ในการใหบริการ
ทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการ
แลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และ
ศูนยทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร ดานทัศนะและ
มิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดาน
ใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสราง
สภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 

๔.๔.๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอม             
รวมท้ังสื่อ ต้ังแตระดับปฐมวัย เพื่อสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาท่ีสมดุลมีทางเลือกในการใชศักยภาพพหุปญญา
ในการดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปญญาท่ีสังคมยอมรับ และเห็นความสําคัญ รวมท้ังมีกลไกคัดกรองและสงเสริมเด็ก
และเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ การมีสวนรวมของภาคเอกชน ตลอดจนสราง
มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเดนในประชาคมโลก ท้ังดานกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป ตลอดจนการวิจัย 

๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือการทํางานท่ีเหมาะสม การสรางระบบ
เช่ือมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศท่ีมีอยูในปจจุบัน ในรูปแบบการรวมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการ
รวมตัวของกลุมคนในหลายสาขาวิชาเพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเช่ือมตอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ท่ัวโลก เพื่อสรางความเขมแข็ง           
ใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปดพื้นท่ีในการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอ
ยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 

๔.๔.๓ การดึงดูดกลุมผูเช่ียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสราง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ ท้ังในรูปแบบการทํางานช่ัวคราวและถาวร ตามความเหมาะสมของ
เปาหมายการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาตาง ๆ รวมถึงผูมีความสามารถท่ีมีศักยภาพสูงดานตาง ๆ ลูกหลาน
ชาวตางชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากท่ัวโลก 
และผูเช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการรักษาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนตางชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทยไดแสดงศักยภาพ และใชความสามารถ
ในการทําประโยชนและสรางช่ือเสียงใหแกประเทศ 

๔.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดาน กาย ใจ สติปญญา และสังคม มุงเนนการ
เสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีนําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีไดดวยตนเอง พรอมท้ัง
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการส่ือสารดานสุขภาวะท่ีถูกตอง
และเช่ือถือไดใหแกประชาชน พรอมท้ังเฝาระวังและจัดการกับความรู ดานสุขภาวะท่ีไมถูกตอง จนเกิดเปนทักษะทาง
ปญญาและสังคมท่ีเปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในการดํารงชีวิต 

 
/๔.๕.๒ การปองกัน… 
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๔.๕.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

๔.๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี โดยสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและเอื้อตอการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงิน
การคลังท่ีสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีชวยในการเสริมการมีสุข
ภาวะ รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนกอนการดําเนินโครงการท่ีอาจ
กระทบตอระดับสุขภาวะ 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี โดยนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ท่ีรวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณการเกิดโรคลวงหนา การพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพทางไกลใหมีความหลากหลาย เขาถึงงาย เพื่อเปนการแกไขปญหาบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความ
เช่ียวชาญในพื้นท่ีหางไกล มีการเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับอินเทอรเน็ต ทางดานสุขภาพ และจัดใหมีระบบการเก็บขอมูล
สุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบ
การเก็บภาษีและรายจายเพื่อใหบริการดานสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรางสุขภาวะท่ีดี
ใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียงเปนธรรม และยั่งยืน 

๔.๕.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี โดยใหชุมชนเปนแหลงบม
เพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพท่ีเปนประโยชนและสนับสนุนใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู การสรางสุขภาวะท่ีพึงประสงคระหวางกัน โดยรัฐจะทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกใหชุมชนสามารถสรางการมีสุขภาวะดีของตนเองได เพื่อใหชุมชนเปนพื้นท่ีสําคัญในการจัดการสุข
ภาวะของแตละพื้นท่ี 

๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการสราง
ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

๔.๖.๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย โดยเริ่ม
จากการสรางและพัฒนาบุตรท่ีมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพในกลุมประชากรวัยเจริญพันธุทุกกลุมใหมี
ประชากรท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการสรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสงเสริมความรูในการวางแผน
ชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการต้ังแตชวงต้ังครรภ
และถึงชวงอายุตาง ๆ โดยใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัว ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 
การสงเสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการจัดบริการท่ีสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรและการดูแล
ผูสูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขามาเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย กําหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมพลังครอบครัว 
ควบคูกับการปฏิรูปส่ือใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว 
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๔.๖.๒ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เขามามีสวนรวมในการสรางบรรทัดฐานท่ีดีในสังคม การสราง
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนดาน
วิชาการและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

๔.๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝงใหลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวน เปดพื้นท่ีแหงการเรียนรู และจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะรวมถึงจัดใหมีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม
สาธารณะใหเปนศูนยรวมแหงการถายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูรวมกัน เพื่อสงเสริมการใชเวลาอยาง
สรางสรรคและมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดงาย 

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยการเช่ือมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพื่อเสริมและสรางศักยภาพของ            
การดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละกระทรวงใหมีความเขมแข็ง และตอบโจทยประเทศ              
เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน             
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นํา ไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทาง
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอความ
ตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุท่ีมี
ความรู ประสบการณ และทักษะ เพื่อถายทอดความรูประสบการณ และทักษะ ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 

๔.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุงสงเสริมการใช
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความ
สามัคคีของคนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสรางช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

๔.๗.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต โดยสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และการเลนกีฬาบางชนิดท่ีมีความจําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมท้ังการมีอิสระในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต 
เพื่อพัฒนาจิตใจสรางความสัมพันธอันดี หลอหลอมจิตวิญญาณและการเปนพลเมืองดี 

๔.๗.๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเนน
การจัดกิจกรรมกีฬา สรางโอกาสและสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง การปลูกฝงใหมีคุณธรรมของ
ความเปนนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัยและรูจักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน  
ดานอุปกรณ สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย 
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๔.๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ            
การเฟนหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ สรางพื้นท่ีและโอกาสในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความ
เปนเลิศสูการประกอบอาชีพและมีเสนทางอาชีพท่ีมั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการกีฬา 
นันทนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดการความรู และพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อนํามาใชสงเสริมและสนับสนุน
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย 

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
โดยมุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผูสอนกีฬาผูตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรู
ใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการ
พัฒนาเปนบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการลงทุนและฐานการผลิตดาน
อุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและสงเสริม
การผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการสงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑. บทนํา 
ปญหาความเหล่ือมลํ้าจะเปนหนึ่งความทาทายท่ีสําคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศใหสามารถ

เติบโตไดอยางยั่งยืน และบรรลุเปาหมายของการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงในอีก ๒๐ ป ขางหนา ท้ังนี้ ถึงแมวาหลาย
ทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหกาวออกจากภาวะความยากจน แตการ
แกปญหาความเหล่ือมลํ้าและการสรางความเปนธรรมนับวา ยังประสบปญหาทาทายในหลายมิติ โดยการกระจาย
ทรัพยากรและความมั่งค่ังในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยูมาก การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไมท่ัวถึง รวมท้ัง
โอกาสการถือครองท่ีดินและการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมท่ีมี
คุณภาพ ยังมีความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาดาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนของภาวะหนี้สิน การอพยพแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม และบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญไมกี่เมือง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางของครอบครัว และสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากข้ึนในสภาวะของการเขาสู
สังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได
กําหนดประเด็น ยุทธศาสตรท่ีเนนการตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่อใหการเติบโตของประเทศเปนการเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม              
การกําหนดใหภาคการเกษตรและครัวเรือนเปนกลุมเปาหมายของการปรับโครงสรางและพฤติกรรม และการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญเพื่อใหเกิดการสรางงานในพื้นท่ี เพื่อพลิกฟนโครงสรางทางสังคมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และชวยลดความเส่ียงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ยังเนนการดึงเอาพลังทางสังคมท่ีประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะชวยใหเกิดการแกปญหาความเหล่ือมลํ้าท่ียั่งยืน
รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด 

๒. เปาหมาย 
๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลํ้าในทุกมิติ 
๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการ

พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคม

คุณภาพ 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 
๓.๒ ความกาวหนาของการพัฒนาคน 
๓.๓ ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร            
ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นท่ีและชุมชนทองถ่ิน โดยเนนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไก
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคา และเพิ่มชองทางการตลาดและเช่ือมโยงการคา
ดวยเครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กําหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมการผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ 
และการจัดการในภาคบริการท่ีเช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร 

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดมาตรการเพื่อสรางความเสมอภาคท่ี
สําคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อนําไปใชในการจัดบริการท่ีชัดเจน 
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภค โดยเนนการแกไขกฎหมายท่ีไมเปนธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค 
สนับสนุนองคกรของผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง ปองกันการละเมิดสิทธิผูบริโภคและอํานวยความยุติธรรมแกผูบริโภค
สนับสนุนการบริโภคอยางยั่งยืน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการคุมครองผูบริโภคไดอยางเปน
รูปธรรม 

๔.๑.๓ กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร โดยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเขต
พื้นท่ีปาทับซอนพื้นท่ีทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเขาใชประโยชนท่ีดิน กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการ
ใชประโยชนท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์อยางเปนธรรมและกระจายการถือครองท่ีดินในขนาดท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการถือครองท่ีดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองท่ีดินประเภทตาง ๆ ใหผูมีรายไดนอย
และผูท่ีไมมีท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ใชเปนหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเช่ือกับสถาบันการเงินได รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของในการใชประโยชนท่ีดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อใหผูมีรายไดนอย
เขาถึงการใชประโยชนท่ีดินไดอยางเปนธรรมและมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง 

๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความริเร่ิม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยสงเสริมการปรับทัศนคติของนายจางใหมองลูกจางวาสามารถเพิ่มมูลคา
และคุณคาใหกับธุรกิจได สถานประกอบการจัดโครงสรางคาจาง ตามความสามารถและประสบการณ สงเสริมกลไกและ
ระบบการออมและแหลงเงินทุนเพื่อผูใชแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาดานคุณภาพแรงงาน ท้ังในดานทักษะฝมือแรงงานและความสามารถดาน
เทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อสงเสริมใหแรงงานพัฒนาตนเองไปเปนผูประกอบการได 

๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมเปนพลังในสังคมสําหรับคนทุกกลุม โดยเฉพาะผูพิการและผูสูงวัย โดยการ
เช่ือมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการใหบริการสวัสดิการท่ีเปนความรวมมือระหวางรัฐบาล 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน ธุรกิจ หรือองคกรประชาสังคม เพื่อใหสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถวนหนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมคาใชจายไมใหเปนภาระทางการคลังมากเกินไปสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการออม
และการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุมดวยมาตรการทางภาษี
และอื่น ๆ ตลอดจนสงเสริมใหแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคมอยางท่ัวถึง 

/๔.๑.๖ ลงทุน... 



- 59 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง             
โดยการจัดใหมีมาตรการพิเศษเพื่อใหสามารถระบุตัวกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และใหความ
คุมครองทางสังคมและสวัสดิการอยางเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอย ยากจน และผูท่ีถูกเลือกปฏิบัติซ้ําซอน 
โดยมีเปาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไมใหสงตอจากรุนพอแมไปสูรุนลูกหลาน และชวยเหลือกลุมคนท่ีเดือดรอน
ท่ีสุด 

๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมี
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส โดยในดานบริการสาธารณสุข เนนการกระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย การพยาบาล ใหกระจายไปยังพื้นท่ีอําเภอ ตําบล เพื่อใหสามารถดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึง การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูมีรายไดนอยใหไดรับบริการท่ีไมมีความเหล่ือมลํ้าในดานคุณภาพ รวมท้ังระบบคุมครอง
การรักษาพยาบาลตอการเจ็บปวยท่ีสรางภาระทางการเงินโดยไมคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผูมีรายไดนอย
สนับสนุนสงเสริมใหสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหมีคุณภาพและมี
สัดสวนแพทยตอประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นท่ี และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการสาธารณสุข 
ดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกล
ทุรกันดารและยากจนและกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการ
ศึกษาการสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใชเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุมรวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

๔.๑.๘ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง เนนการสรางหลักประกัน
ในการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน การพัฒนากลไกชวยเหลือผูมีรายไดนอยในการตอสูคดีท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
และเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหาย และผูถูกกลาวหาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน การกําหนดกรอบเวลาและข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดเปนธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการท่ีละเอียดออนสํา หรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดี
เกี่ยวกับกลุมท่ีมีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพงและคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชน
ในการเขาถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใส และระบบการชวยเหลือผูพน
โทษในการกลับสูสังคม 

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคํานึงถึง

สัดสวนจํานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อใหสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไดอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ กระจายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี คมนาคมและการส่ือสาร จัดทําผังเมืองและผังภาคเพื่อการจัด
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหลงงาน แหลงน้ํา และการใชท่ีดิน ใหสามารถพึ่งตนเองไดภายในกลุมจังหวัด รวมท้ัง
สงเสริมใหจังหวัดหลักมีความสามารถในดานการบริหารจัดการและจัดการตนเองไดอยางเปนอิสระมากข้ึน เพื่อให
สามารถสรางความแตกตางบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีได และสงเสริมการ
พัฒนาจังหวัดรองควบคูไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก 

๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ โดยการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง และบูรณาการแผน ใหมีความเช่ือมโยงสอดคลองกันในทุก
ระดับเปนแผนเดียวกัน ต้ังแตระดับหมูบาน ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุมจังหวัด เนนการกระจายแหลงอุตสาหกรรม
ในทองถ่ินเพื่อสงเสริมการสรางงานในพื้นท่ี และการพัฒนาภาคบริการท่ีคนในพื้นท่ี สามารถเปนผูประกอบการ และ
สามารถกระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรม ใหความสําคัญกับการสราง “คุณคา” และ “มูลคา” ทางเศรษฐกิจ จาก 

/ศักยภาพ... 
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ศักยภาพ ของฐานทรัพยากรของแตละพื้นท่ี ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสรางการมี
สวนรวมของคนในพื้นท่ีและผูประกอบการในการสืบคน นํา มาปรับใชและยกระดับการใชทรัพยากรนั้นอยางยัง่ยืน 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองท่ีเอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง
เมืองระดับพื้นท่ี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหเปนเมืองอัจฉริยะ 
ปลอดภัย สะดวกสําหรับคนทุกกลุมอยางท่ัวถึงและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
เมืองดวยการมีสวนรวมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมท้ังสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหล่ือมลํ้า
ระหวางกลุมประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง 

๔.๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาคกลุมจังหวัด ท่ีเช่ือมโยงกัน และ
สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับกลุมจังหวัดและระดับภาคปรับโครงสรางและปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัด
ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหเอื้อตอประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาพื้นท่ีและการกํากับติดตาม เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการปกครองทองถ่ิน และการเปดพื้นท่ีและโอกาสการมีสวนรวมอยางกวางขวางของภาคสวนตาง ๆ 
ไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 

๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลมิติตาง ๆ ของพื้นท่ีใหมีความถูกตองแมนยํา การเปดเผยขอมูลสําคัญ ท่ีจะเอื้อใหประชาชนและภาคสวน
ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการ
สรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของพื้นท่ี รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน การขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ความรูตาง ๆ และนําไปใชเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อรวมพัฒนาพื้นท่ีและชุมชนทองถ่ิน 

๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นท่ี โดยการวางแผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของเมืองท้ังในปจจุบันและอนาคต 
เนนการสงเสริมการยกระดับทักษะของผูประกอบการและกลุมวิสาหกิจในพื้นท่ีท้ังในดานภาษา การบริหารธุรกิจ การ
จัดการหวงโซคุณคาและตลาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการเช่ือมโยงความตองการของกําลังแรงงานในพื้นท่ีกับระบบการผลิตกําลังคนในสายอาชีพ 

๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม 
๔.๓.๑ สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง

พลังของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการเช่ือมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุนใหม คนวัยทํางาน และผูสูงอายุ ใหมา
เปนกําลังของการพัฒนาเพื่อสวนรวม โดยการสรางเวทีกลางเปนพื้นท่ี สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปญหาสาธารณะของ
พื้นท่ี ต้ังแตระดับชุมชน ทองถ่ิน อําเภอจนถึงระดับ จังหวัด การสรางผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสรางกลไกการ
ทํางานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาง ๆ เพื่อฝกทักษะใหเปนผูนํารุน
ใหมในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดําเนินงานของภาคประชาสังคม การสรางเครือขายใน
พื้นท่ี รวมถึงการสรางชุมชนเสมือนบนเครือขายส่ือ ใหเปนเครือขายเรียนรูรวมกันทางสังคมท่ีรวมทําส่ิงท่ีสรางสรรค และ
การยกยองใหคุณคากับการทําประโยชนรวมกันเพื่อสวนรวม 

 
/๔.๓.๒ การรองรับสังคม... 
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๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยเตรียมความพรอมในทุกมิติ ท้ังมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนต้ังแตกอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรใหสามารถปรับเปล่ียน อาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ เพื่อยืด
ชวงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทํางานในยามสูงอายุ และสรางหลักประกันทางรายไดใหแกตนเองไดนานข้ึน สราง
แรงจูงใจใหภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพรอมของแรงงานกอนวัยเกษียณ การจางงานผูสูงอายุ
ใหเหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณและสมรรถนะ ตลอดจนสงเสริมการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
สงเสริมและฟนฟูศักยภาพผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทําตอเนื่องท้ังในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสุขภาพ รวมท้ัง
คงไวซึ่งบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางงานผูสูงอายุให
เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ และสมรรถนะสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ และรวมสรางสังคมท่ี
ไมทอดท้ิงกัน เพื่อเพิ่มคุณคาของผูสูงอายุ 

๔.๓.๓ สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคสวนตาง ๆ สนับสนุนการจัดต้ังองคกร ภาคประชาสังคมและองคกรชุมชนใน
รูปแบบนิติบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชนสาธารณะตาง ๆ รวมท้ังการปรับปรุงระเบียบการใชงบประมาณ
และจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเพื่อเอื้อใหสามารถสนับสนุนความริเริ่มท่ีสรางสรรคของภาคสวนตาง ๆ 

๔.๓.๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม โดยปรับเปล่ียน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับของสังคมตอเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาค
ทางเพศ สงเสริมใหทุกเพศมีสวนรวมรับผิดชอบครอบครัวและรวมกันพัฒนาสังคม สงเสริมความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อใหท้ังชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวไดอยาง
สมดุลกับการทํางาน สงเสริมการสรางประชากรรุนใหมบนรากฐานของครอบครัวท่ีมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการ
ทํางานเชิงเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรูความสามารถและภาวะผูนํา ของสตรี เพื่อใหสามารถมี
บทบาทในทางการเมืองและการบริหารท้ังในระดับสากล ระดับชาติและในระดับทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและกวางขวาง 

๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใตบริบทของสังคมท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึนท้ังทางชาติพันธุ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความตระหนักในสิทธิ
มนุษยชน สรางความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยในกลุมชาติพันธุ ใหความสําคัญกับองคความรู
และภูมิปญญาของกลุมชน สรางความภาคภูมิใจในรากเหงาของคนในทองถ่ิน สรางความเขาใจและจุดรวมบนความ
แตกตางอยางสรางสรรคและสงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการชวยยกระดับคุณคาท่ีหลากหลายทางสังคมและ 
วัฒนธรรมใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได รวมถึงเช่ือมโยงการสรางความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีรวมกันกับประเทศไทย 

๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
พัฒนาระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทันสมัยไดอยางรวดเร็ว 
สงเสริมเสรีภาพของส่ือสาธารณะ ควบคูไปกับมาตรการสรางความรับผิดชอบของส่ือตอสังคม รวมถึงสงเสริมบทบาทของ
องคกรท่ีเกี่ยวของในการใหความรูเรื่องสิทธิเพื่อคุมครองการใชเทคโนโลยีและส่ือตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาส่ือสรางสรรคท้ังในเชิงเนื้อหา และการสรางความตระหนักและภูมิคุมกันของผูเสพส่ือ 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๔.๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรู และการยกระดับการเรียนรูของครัวเรือน ท้ังในกลุมครัวเรือน
ภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบการวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความ 

/เปนอยู... 
เปนอยูของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการท่ีดิน ท่ีอยูอาศัยและระบบการผลิตดาน 
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อาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับ
ชุมชนและทองถ่ิน อันเปนการสรางการเรียนรูจากภายในเพื่อสรางคนท่ีมีระบบคิดท่ีมีเหตุผลและพึ่งตนเองได ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนไดบริหารจัดการและมีสวนรวมในกิจการท่ีสงผล
กระทบตอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชนท่ีสะทอนปญหาความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดย
มีขอมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนและเช่ือมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเช่ือมโยงกับการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกัน 
ขับเคล่ือนกลไกความรวมมือทุกภาคสวนใหมีเปาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยมี
ระบบการติดตามตรวจสอบท่ีตอเนื่องและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวช้ีวัด และระบบการประเมินความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาในการยกระดับความเขมแข็งของชุมชนไดอยางตอเนื่อง 

๔.๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให
ประชาชนสามารถรวมกลุมและมีเวทีกลางเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการท่ีเปนประเด็น
สาธารณะ สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาบนฐานการมีขอมูลและการใชเหตุผล และสรางขอตกลงรวมกันท่ีสามารถ
ผูกพันและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และลดความขัดแยงได อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประชาธิปไตยท่ี
ระดับฐานราก และสรางความสมานฉันท ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐใหเปนฝายสนับสนุนใหชุมชนจัดการตนเองไดมาก
ข้ึน โดยรัฐเปนท่ีปรึกษาสนับสนุนองคความรูและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการใหกับชุมชน เพื่อเปน พลังของการ
พัฒนา 

๔.๔.๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรียนรูของชุมชน ใหสามารถกาวทัน
การเปล่ียนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูของชุมชน              
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเพื่อเรงกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการกาวเขาสู
สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเส่ียงดานตาง ๆ ในบริบทของการแขงขัน
อยางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะในการใชความรูและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพื่อแกปญหาและ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสรางหลักประกันใหคนทุกกลุมไดรับโอกาสและเขาถึงการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมจํากัดวัยหรือเพศสภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรชาติ... 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑. บทนํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งเปนปจจัยท่ีมีอยูอยางจํากัด ถือวาเปนองคประกอบสําคัญในการ

ดํารงชีพของมนุษย และสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ ๒๐ ปไดอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศใน
ปจจุบันท่ีมีปญหาความเส่ือมโทรมอยางตอเนื่องท้ังในสวนของพื้นท่ีปาไมท่ีลดลง ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ําท่ียังไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการไดอยางเต็มศักยภาพและมี
ความเส่ียงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปญหาเชิงทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดังกลาวจะกอใหเกิดจุดออนของการรักษา
และยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของ
พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะ
ผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรร
มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน
เพื่อให ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลวท่ีมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ 

จากหลักการดังกลาวขางตน ทําใหการพัฒนายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ถูกดําเนินการบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 
และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืน
เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของยุทธศาสตรชาติ
ดานนี้ 

๒. เปาหมาย 
๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน                

มีสมดุล 
๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจของประเทศ 
๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุลภายใน                

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม              

บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๓.๒ สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมไดรับการฟนฟ ู
๓.๓ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๓.๔ ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

/4. ประเด็น... 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหเติบโตและมี

ความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ดวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นําไปสู
การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม สามารถลดความเส่ียงของผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและลด
ปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได โดยมีเปาหมายสูสังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนแตมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมตํ่าลงผานแนวทางและมาตรการตาง ๆ เชน การบริโภคและการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และปาไม รักษาฐานทรัพยากรสัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริมใหส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
ของชาติ 

๔.๑.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน โดยสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีคุณภาพ 

๔.๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด โดยเฉพาะสัตวปาและ
พันธุพืชท่ีใกลสูญพันธุ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยอนุรักษพื้นท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ชนิดพันธุสัตวปาและพันธุพืชเฉพาะถ่ิน สัตวปาและพันธพืชหายากและใกลสูญพันธุใหเปนฐานทรัพยากรท่ี
มั่นคง ควบคูกับการลดภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไมใหเกิดความขัดแยงระหวางสัตวปากับคนและชุมชน รวมถึง
การสรางระบบฐานขอมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยใหความสําคัญกับพันธุกรรมทองถ่ินท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศ
และ/หรือมีความสํา คัญทางเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเช้ือพันธุและองคความรูสําหรับใช
ประโยชนในอนาคตและคงความหลากหลายทางพันธุกรรม มีการสงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไกการใชประโยชนในระดับทองถ่ินอยางยั่งยืน 
และพัฒนาระบบการแบงปนผลประโยชน รวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของเชน สงเสริม
พัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดการเก็บคาบริการเชิงนิเวศในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมท้ังการศึกษา สํารวจและวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศท่ีมีความสําคัญ ท้ังในและนอกพื้นท่ีคุมครองโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นท่ีวิกฤต เพื่อ
พัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน สะดวกตอการเขาถึงและนําไปใชประโยชน และการสงเสริม
การเกษตรท่ีชวยอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ โดยฟนฟูแมน้ําลําคลอง
และการปองกันตล่ิงและฝายชะลอน้ํา มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ 
สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลองและแหลงน้ําธรรมชาติ มีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของชุมชนใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
สนับสนุนใหมีโครงขายการสัญจรทางน้ําท่ีสะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน
องคกรเอกชน เอกชน มีความรูความเขาใจ ความตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของแมน้ํา คู คลอง 

๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหยุดยั้งการบุกรุกทํา ลายพื้นท่ีปา โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นท่ีเส่ียงตอการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีและมีการบูรณาการทุก
หนวยงานในการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปาสงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม พื้นท่ีปาอนุรักษ
ตามกฎหมาย พื้นท่ีปาตนน้ํา บนพื้นท่ีสูงชัน และพื้นท่ีแนวกันชน สงเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
สงเสริมการใชประโยชนพื้นท่ีตนน้ําท่ีเหมาะสมและไมเกิดผลกระทบโดยกําหนดสิทธิชุมชนท่ีเขาไปใชประโยชนจากปา
จะตองคํานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว เพื่อใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน 

/เกิดการอนุรักษ… 
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เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพิ่มข้ึนตามหลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูดูแลปา สงเสริมปลูก
ปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร สรางกลไกหรือระบบตัดฟนระยะยาวท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ
และกฎหมายสําหรับพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ีปาไมและพื้นท่ีของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม และปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา รวมถึงการสราง
และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพื่อใหประชาชน
ไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติ เกิดความรูสึกหวงแหน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและไดรับความสุขจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังการแกไขปญหาชุมชนท่ีทํากินในเขตปาโดยเนนการใชประโยชนท่ีไมเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมในรูปแบบคนอยูกับปาอยางยั่งยืน การจัดทําแผนท่ีแนวเขตพื้นท่ีสีเขียว ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นท่ีสีเขียวรายจังหวัดการสงเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีปาชุมชนและปาครอบครัวแบบมีสวนรวม การสราง
เครือขายภาคประชาชนทุกระดับอายุใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอยางยั่งยืน 
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องคกรใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสรางการมีจิตสํานึกในการผลิตท่ีมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมการบริโภคอยางพอเพียงและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคมจูงใจผูบริโภคและผูผลิต การสรางระบบและกลไกการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ พรอมท้ังสงเสริม
ใหมีการลดขยะเปนศูนย จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปลอยมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งรวมถึงการ
จัดการการปลอยมลพิษจากภาคการผลิต เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจควบคูกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมีมลพิษ
ตํ่าโดยกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การมีระบบจัดการของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทท่ีเพียงพอ
และมีการจัดการมลพิษไดเปนไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใชกฎหมายกับผูประกอบการอยางเครงครัด รวมท้ังการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดวยการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี 
การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช และตลาด ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและเขาถึงองคความรูดานพลังงาน พรอมท้ังการ
สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวท้ังระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนใหทุกหนวยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการท่ีไดรับการรับรองผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การสงเสริมใหภาคเอกชนใชสินคาและบริการจากผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมพรอมท้ังมี
การสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูงใจใหดําเนินการเพื่อรองรับการปลูกปาและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในพื้นท่ีเอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของประชาชนและ
ภาคเอกชน 

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุงเนนการใหความสําคัญกับการสรางการเติบโต
ของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลท่ีหลากหลายควบคูไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังหมด ภายใต
อํานาจและสิทธิประโยชนของประเทศท่ีพึงมีพึงได เพื่อความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม โดยมุงเนนการ
ถายทอดองคความรูเรื่องทะเลท่ีถูกตองและเพียงพอ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.๒.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในดานตาง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลใหมีบทบาทเปนท่ียอมรับในกลุมประเทศอินโดจีนและประชาคม
อาเซียน เรงลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงทรัพยากร กระจายประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหท่ัวถึง เพื่อยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมท้ังสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล สงเสริมผูประกอบการรายยอยและ
วิสาหกิจชุมชนใหคํานึงถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอมพัฒนาศักยภาพคนและการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

/แขงขัน... 
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แขงขันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับกาซเรือนกระจก พรอมรับมือกับผล
จากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล              
การปรับตัวตอสภาวะการเปล่ียนแปลง และมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศท่ีเปนมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบโดยผูใชประโยชน หรือตอผูทําความ
เสียหายตอทรัพยากร และสงเสริมการใชประโยชนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงมีกลไกการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝง
ทะเล และในทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ มีผังชายฝงและฝงทะเลชัดเจน กําหนดพื้นท่ีการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพื้นท่ี 

๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ โดยรักษาแนวปะการัง
ท่ีสําคัญตอการทองเท่ียว รักษาปาชายเลนท่ีสําคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจกรักษาแหลงหญาทะเลท่ีสําคัญตอประมง
และสัตวทะเลหายาก มีพื้นท่ีคุมครองทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นท่ี พัฒนากลไกคุมครองสัตวท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศ การทองเท่ียว 
และการอนุรักษท่ีมีมาตรฐานระดับสากล พรอมท้ังมีระบบควบคุม และตรวจสอบผลกระทบ จากส่ิงแวดลอมท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตทางทะเล 
กระบวนการมีสวนรวมชัดเจนและเปนท่ียอมรับ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ แจงเตือนติดตาม และประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพในปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศสัตวทะเลหายาก หวงโซอาหาร และคุณภาพอาหาร
ทะเล รวมถึงมีการกระจายความรูดานทะเลในทุกระดับช้ันและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสรางความ
ตระหนักทางทะเล มีระบบศูนยขอมูลความรูเชิงรุกท่ีเขาถึงไดผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยาง
ตอเนื่องและพัฒนาฐานขอมูลเปนคลังรวมความรูดานผลประโยชนทางทะเลเพื่อใหคําปรึกษาชวยการตัดสินใจของ
ผูบริหารและใหบริการความรูแกประชาชน ท่ีจะนําความรูไปพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๔.๒.๓ ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ท้ังระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม โดยจัดการชายฝงประเทศไทยท้ังหมดแบบบูรณาการ 
ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน แกไขปญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝงท่ีเหมาะสม มีแผนแมบทกําหนดวิธีการจัดการ
ในแตละพื้นท่ีสําคัญท่ัวประเทศมีการลดพื้นท่ีท่ีมีปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยใชรูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงท่ีเหมาะสม รวมถึงการปองกันการกัดเซาะชายฝงในบริเวณท่ียังไมเกิดปญหา 

๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการทองเท่ียวทางทะเล
มีการคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหล่ือมลํ้าและดูแลผลประโยชนใหเกิดข้ึนกับ
ประชาชนในพื้นท่ี การดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียวทางทะเล การพัฒนาทาเรือท้ังระบบใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
พัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลรูปแบบใหม พัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทาเรือสําราญในภูมิภาค การจัดทําแหลง
ทองเท่ียวดําน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อรองรับปริมาณนักทองเท่ียวในอนาคต สงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางดานพาณิชย
นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินคาตามแนวชายฝงใหเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสงเสริมการ
ประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับศักยภาพการทําประมงท่ีคํานึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงผิดกฎหมาย ท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย เรงพัฒนาการจัดการดานการเพาะเล้ียงในทะเล                    
ท่ีสอดคลองกับแผนการใชประโยชนเชิงพื้นท่ีทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อนําความรูและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาการ
ประมงครบวงจร เพื่อใหประเทศยังคงเปนผูนําดานการผลิตและสงออกผลิตภัณฑประมงมูลคาสูงและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

 
 

/๔.๓ สรางการเติบโต... 
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๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และสรางสังคมคารบอนตํ่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบและการสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังสนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือง เพื่อมุงสูเมือง
คารบอนตํ่า และพื้นท่ีสีเขียวในทุกรูปแบบ รวมท้ังสนับสนุนการจัดการดานการเกษตรท่ีมีผลประโยชนรวมในการลดกาซ
เรือนกระจก รวมท้ังเรงฟนฟูพื้นท่ีปาเส่ือมโทรม สงเสริมการเพิ่มพื้นท่ีปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก 

๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ท่ีเก่ียวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลการคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนา
ท่ีรวดเร็ว แมนยําและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและลดผลกระทบท้ังในเชิงโครงสรางและ
ไมใชโครงสรางเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของ
ประเทศพรอมท้ังพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยท้ังระบบโดยคํานึงถึงปจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๓ มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                  
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน มีการสงเสริมสินคาและบริการคารบอนตํ่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเปนระบบ 
และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนารูปแบบทางธุรกิจดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังมีการพัฒนากฎหมายเพื่อ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๔ พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุมเส่ียงท่ีมีความออนไหวตอปจจัยการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ ตอโรคอุบัติใหม 
โรคอุบัติซ้ํา การพัฒนาระบบสาธารณสุขส่ิงแวดลอม และเวชศาสตรปองกันท้ังระบบ  

๔.๔ พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยาง
ตอเนื่อง มีขอกําหนด รูปแบบ และกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ีตามศักยภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความ
เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นท่ีตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางยั่งยืน ลดการปลดปลอยมลพิษและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อุทยาน
ธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถ่ินอยางยั่งยืน 

๔.๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ โดยจัดทําและพัฒนาระบบการเช่ือมโยง 
จัดการ และ วิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามศักยภาพของภูมินิเวศจัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                
การจัดการส่ิงแวดลอม การกําหนดเขตพื้นท่ีแนวกันชน พรอมท้ังการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและ
องคประกอบของผังเมืองรวมดานการใชประโยชนท่ีดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดทําแผนผัง
พื้นท่ีเขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ 

/เกษตรอินทรีย... 
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เกษตรอินทรีย การจัดทําผังพื้นท่ีอุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวช้ีวัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทํา
ผังพื้นท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และ วิถีชีวิต
พื้นถ่ินอยางยั่งยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมปลอดภัย 
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี 
มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ิน 

๔.๔.๓ จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช
มาตรฐานส่ิงแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวนอยางเครงครัด 
การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม พรอมท้ังขจัดมลพิษและแกไขฟนฟูผลกระทบส่ิงแวดลอมดาน 
ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ มีการ
พฒันาและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการจัดการ
ขยะต้ังแตตนทางถึงปลายทาง ดวยเปาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พรอมท้ังมีกลไกกํากับดูแลการจัดการ
ขยะและมลพิษอยางเปนระบบท้ังประเทศ 

๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยกําหนดใหภาครัฐ
เปนแกนกลางในการใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพิ่ม และ รักษาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไม
ในภาพรวมของประเทศ การฟนฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการปรับปรุงกฎหมายและ
บังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นท่ีปาอยางสมดุล การพัฒนาและสงเสริมกลไกคารบอนเครดิตและกลไก
คาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ และฟนฟู แหลงโบราณคดี มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจใน
การดําเนินการ 

๔.๔.๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัครดวยกลไกการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ท่ี
ประกอบดวยภาคีสําคัญตามบริบทของพื้นท่ีอยางเปนรูปธรรมเช่ือมโยงการพัฒนารวมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ 
องคกร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือขาย ใหมีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ 
วิสาหกิจชุมชน หรือ องคกรธุรกิจประจําชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาผลผลิตตาม
มาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พรอมกับสงเสริมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธและรายไดใหกับชุมชน 

๔.๔.๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า ตลอดจนควบคุมการแพรระบาดของโรคเหลานี้ โดยศึกษาวิจัย สรางองคความรูดาน
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการ
ติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมสถานการณปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และสรางความพรอมของภาคี
เครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตางๆ 

 
 
 

/๔.๕ พัฒนา… 
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๔.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ําท้ัง
ระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวนดูแลภัยพิบัติจากน้ําท้ังระบบ 
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เนนสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี
คํานึงถึงการพัฒนาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน
พื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหเปนฐานการผลิตอาหารท่ีมั่นคงและ
ปลอดภัยและเปนฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูง 

๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ํา เชิงลุมน้ํา ท้ังระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงดานน้ําของประเทศ             
โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเขาถึงไดมีระบบการจัดการน้ําชุมชน
ท่ีเหมาะสม พรอมท้ังสงเสริมฟนฟู อนุรักษ พื้นท่ีตนน้ํา พื้นท่ีชุมน้ํา พื้นท่ีพักน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ แองน้ําบาดาล การ
ระบายน้ําชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ํา และใชประโยชนไดตามเกณฑ มีการจัดทําแผนปองกัน ฟนฟู รักษา รวมกับ
แผนรักษาเขตตนน้ํา แผนปองกันแผนดินถลมแผนอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพส่ิงแวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ ตามพื้นท่ีท่ี
กําหนดและตามความสําคัญและมีการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบใหมีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดย
การจัดหาและใชน้ําท่ีสมดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม ใชระบบท้ังทางโครงสราง กฎระเบียบ การ
บริหารจัดการการจัดหาและใชน้ําท่ีไดสมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ําท่ีเปนธรรม การยกระดับผลิตภาพการใชน้ําให
เทียบเทาระดับสากล รวมท้ังการเตรียมความพรอมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการส่ือสาร การพัฒนาเครื่องมือ
การจัดการ การดําเนินการเพื่อสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ําและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมท้ังมี
การแลกเปล่ียนประสบการณสารสนเทศกับนานาชาติ และการดําเนินการรวมใชน้ํากับแมน้ําระหวางประเทศ โดย
พิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและเช่ือมโยงกับประเด็นอื่นรวมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการ
น้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดความสูญเสีย ความเส่ียง จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําตามหลักวิชาการใหอยูในขอบเขตท่ี
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบงตามลักษณะของแตละพื้นท่ีได และสามารถฟนตัวไดในเวลาอันส้ัน 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก
การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหมีน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยูอาศัย การ
พาณิชยและบริการ พรอมระบบจัดการน้ําในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ําระบบกระจายน้ําดี ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบ
ระบายน้ํา สําหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองใหเพียงพอตอความตองการท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยพัฒนาระบบน้ําในเมืองท่ีมีความเช่ือมโยง มีแหลงน้ําสํารอง การใชน้ําซ้ําในพื้นท่ีวิกฤติ พรอมท้ังจัดใหมีน้ําใชเพียงพอ
สําหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และทองเท่ียว รวมท้ังมีระบบดูแลน้ําภายในพื้นท่ีสําหรับผูใชน้ําในนิคมเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นท่ีชลประทาน พื้นท่ีเกษตรน้ําฝน พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวเกษตรพลังงาน เกษตร
เพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยทบทวนระบบน้ําตามการปรับโครงสรางเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนไป 
เนนปรับโครงสรางการใชน้ํา การจัดสรรน้ําในแตละภาคสวน พรอมท้ังการเพิ่มผลิตภาพของการใชน้ํา โดยการใชอยางมี
คุณคา การนําน้ํากลับมาใชใหม เพิ่มประสิทธิภาพการสงและการใชน้ําทุกภาคสวน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นท่ี มีระบบ
การขออนุญาตใชน้ําตามเกณฑและความสําคัญ เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการและรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

๔.๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา รวมท้ังพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการระบบไฟฟาท้ังดานอุปทานและดานอุปสงคใหมีประสิทธิภาพและความยืดหยุน เพื่อใหสามารถรองรับ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ีเพิ่มข้ึนในระบบไดอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ พรอมท้ังสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมภาค
ธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมท้ัง สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และ 
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ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไดในสัดสวนท่ีสูงข้ึน 
และการผลิตไฟฟาท่ีมีการกระจายศูนยมากข้ึน พรอมท้ังสนับสนุนการใชกลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน โดยสนับสนุนการ
อนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนพลังงานของประเทศดวยการสงเสริมผานเครื่องมือและ
กลไกทางการเงินและมิใชการเงิน รวมท้ังมาตรการทางกฎหมาย พรอมท้ังสงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
สนับสนุนทางการเงินและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางและออกแบบอาคาร มีการรณรงคและใหความรูความ
เขาใจกับประชาชนในดานการประหยัดพลังงาน สงเสริมใหใชอุปกรณและเครื่องจักรท่ีประหยัดพลังงาน การใชฉลาก           
สีเขียวกับยานยนตและอุปกรณประหยัดไฟฟาตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมระบบโลจิสติกสและการขนสงท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

๔.๕.๕ พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเขาถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ              
โดยเนนใหเกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลคาเพิ่มสูง พรอมท้ังเพิ่มพื้นท่ีเกษตรผสมผสาน 
จัดเขตการเกษตร มีการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุกและทําลายพื้นท่ี
ปา รวมท้ังมีการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพิ่มการจางงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมท้ังยกระดับอาชีพ
เกษตรกรใหมีรายไดตอหัวเพิ่มข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดาน
ส่ิงแวดลอมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมี
ประ สิทธิภาพ  รองรับการเติบโตท่ีมี คุณภาพในอนาคตรวมท้ัง จัด ต้ังและพัฒนากระบวนการยุ ติธรรม                                 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดลอม เพื่อแกไขปญหาและลดความขัดแยง 
พัฒนา และดําเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
ไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของ
ประชาชนและภาคเอกชนใหรองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต มีการสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และ
การมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ                   
ผานชองทางตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๔.๖.๒ พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต                       
โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อเปนกลไกในการปองกันผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นท่ีสําคัญ พรอมท้ังประยุกตใชนวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรคนโยบายท่ีนําไปสูการปฏิบัติได
จริง และสอดคลองกับการพัฒนาท่ียั่งยืน พรอมท้ังพัฒนาระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดลอม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน
ในการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
ส่ิงแวดลอม และกระบวนการมีสวนรวมท่ีสรางสรรคในโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ ท้ังนี้ รวมถึงการกระจายอํานาจและการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน องคกรประชาสังคม และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับ
ใชกฎหมายและองคกรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหทันสมัย มีความเช่ียวชาญ 
และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยส่ิงแวดลอม ท่ีจะสามารถลดความเหล่ือมลํ้า และปองกัน
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดครอบคลุม ท้ังปญหาเดิมและปญหาอุบัติใหมอันจะทําใหเกิดการจัดการ 
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อยางยั่งยืน สามารถเยียวยาฟนฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเสียหายไดอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม พรอมท้ังพัฒนาความรวมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขามพรมแดนกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นอยางเปนรูปธรรม เพื่อปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของภูมิภาค การฟนฟูและขยาย
พื้นท่ีสีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมท้ังการเพิ่มกระบวนการมีสวนรวมกอนการตัดสินใจใน
โครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบขามพรมแดน การเพิ่มความรวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคไดอยางท่ัวถึง
และทันการณ และการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสรางระบบยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๔.๖.๓ จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมท้ัง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขามพรมแดน โดยกําหนด
และจัดโครงสราง เพื่อขับเคล่ือนประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ โดยใช
เครื่องมือทันสมัย และใหมีหนวยงานรับผิดชอบ สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม 

๔.๖.๔ พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ                        
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงการ
สําคัญท่ีจะกําหนดอนาคตของประเทศใหทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศนการวางแผนแบบองครวม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 
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ยุทธศาสตรชาติ 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. บทนํา 
ภาครัฐเปนกลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง     

การพัฒนาตามท่ีกําหนดตามกรอบการบริหารราชการแผนดิน และการท่ีประเทศไทยจะบรรลุเปาหมายอนาคตในระยะ
ยาวท่ีกําหนดไวนั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะตองสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีบูรณาการ มีความ
ตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาการบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปญหา
เชิงการบริหารจัดการและโครงสราง ปญหาคอรรัปชันและระบบอุปถัมภ ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีเนนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ผานการมีหนวยงานภาครัฐท่ีมีโครงสรางและภารกิจท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของสวนรวม เปดโอกาสใหทุก ๆ ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ 
ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ตลอดจนดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในสังคมไดอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเนนการปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”                     
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือ
ในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดย
ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย               
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมท้ังตองมีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถจูงใจและดึงดูดใหคนดีคนเกงเขามารวมพลังการทํางานท่ีมีความ
มุงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการท่ีจะรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงค 

๒. เปาหมาย 
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
๒.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
 
 
 

/3. ตัวช้ีวัด... 
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๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 
๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
๓.๓ ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๔.๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย             
มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของ
รัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค                 
ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบตามความตองการ
ของผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอื่น ๆ พรอมท้ังปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ 
สามารถสงเสริมภารกิจของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาด 
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล                 
มาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื่อการพัฒนานโยบาย และการใหบริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล                  
มาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะต้ังแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก 
รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอยและตรวจสอบได 

๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง การพัฒนาใน            
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลองเช่ือมโยงและเปนกลไกสําคัญ
ในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มี
เปาหมายรวมกันท้ังในเชิงประเด็นเชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นท่ี เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนาการจัดทํา
นโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง 

๔.๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ โดยเช่ือมโยงการทํางานของ
ภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามหวงโซการพัฒนาระหวางราชการบริหารสวนกลาง                    
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินรวมท้ังการประสานความรวมมือท่ีหลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการ
สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ                  
ภาคประชาชน และภาคสวนอื่นในสังคม โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและมีเปาหมายท่ีชัดเจน 

 
 
 

/๔.๒.๒ ระบบการเงิน... 
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๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมเปนอุปสรรคในการ
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณแผนดินตองสอดรับกับลักษณะการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติท้ังใน 
ลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร แผนตามภารกิจและแผนระดับพื้นท่ี มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความ
คลองตัวสะดวก เหมาะสมกับสถานการณและความเรงดวน การใชจายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และมีแผนเพิ่มรายไดของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย พรอม
ท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงานเปนการติดตามประเมินผลท้ังระบบ 
ต้ังแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
ต้ังแตระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนาระดับหนวยงาน และระดับพื้นท่ี พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ             
เปนประจํา รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ พรอมท้ังมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมี
ความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมท้ังมีการถายโอนภารกิจท่ีสําคัญและการกระจายอํานาจในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อใหชุมชน
และทองถ่ินเขมแข็ง 

๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม ตรวจสอบความซ้ําซอนและปรับภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน
ภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจท่ีไมจําเปน ถายโอนภารกิจให
ภาคสวนอ่ืนรับไปดําเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐท่ีแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทํา หนาท่ีกํา กับและ
หนวยงานผูใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยภารกิจท่ีภาครัฐยังจําเปน
จะตองดําเนินการจะตองกําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานท่ีสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ มีความคุมคา และ
สามารถขับเคล่ือนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔.๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ 
ดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะ
ของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินให
มีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมถึงการสนับสนุนใหชุมชนหรือเอกชนรวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะตาง ๆ 

๔.๓.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาล ในการท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตรระดับพื้นท่ี โดยเปดโอกาสใหมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ีหลากหลาย มีระบบ
ภาษีและรายไดของทองถ่ินอยางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดและทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมในการตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและพัฒนาพื้นท่ีรวมกับชุมชนทองถ่ิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ ประชาชน และความตองการของคน
ทุกกลุม ทุกวัยและทุกเพศสภาวะในทองถ่ิน 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอน
มากข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

/๔.๔.๑ องคกรภาครัฐ… 
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๔.๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสราง และ
ระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีการดําเนินงานท่ีมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวเขาสูการ
เปนสํานักงานสมัยใหม นําไปสูการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล มีความ
คลองตัว ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคกรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ 
ไดตามสถานการณ 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการท่ีต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใสยืดหยุนและคลองตัวสูง                      
นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ รวมท้ังนํา
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และ
เปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคล่ือนภารกิจยุทธศาสตรชาติโดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและ
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนา                 
ในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะ
ใหม ๆ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียนแนวคิด
ใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับ
ภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม 

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุนคลองตัว
ใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลไกการวางแผน กําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การ
คัดเลือก การแตงต้ัง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปล่ียน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมท้ังทบทวนและปรับเปล่ียนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรมมี
มาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน 

๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํา งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการท่ีเหมาะสมกับเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหม ๆ ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานและสรางคานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาภาวะผูนําในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพ เปนท้ังผูนําทาง
ความรูและความคิดผลักดันภารกิจ นําการเปล่ียนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงาน
และตอสังคม โดยมีการสรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพื่อรองรับการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติระยะยาว 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุก
ภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมท้ัง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ           /๔.๖.๑ ประชาชน… 
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๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง
เขมงวด รวมท้ัง สงเสริม และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรณรงคให
ความรู ตอตาน หรือช้ีเบาะแสการทุจริต โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พรอมท้ัง มีระบบการรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต กําหนดใหเจา
พนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเล่ียงการ
ขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมท้ังยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวา
การตรวจเงินแผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามท่ีกฎหมายกําหนด จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินใหประชาชนทราบ 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรม และ
ตรวจสอบได จัดการกับผูกระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางตรงไปตรงมา เปนธรรม และ
ตรวจสอบได พรอมท้ังใหการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผูมีอิทธิพล 
ตลอดจนวางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิดกรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็ว 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ จัดให
มีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบายยุทธศาสตร และการขับเคล่ือนนโยบาย
และยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนา
ระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอื้อตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
มีเทาท่ีจําเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีนําไปสูความเหล่ือมลํ้าดานตาง ๆ เอื้อตอ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง ปรับเปล่ียน
บทบาทของภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก กําหนดกติกาในการแขงขันใหเกิดความเปนธรรมแกการดําเนินธุรกิจท้ังใน
ธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหสามารถตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการผลิต 
การคา การบริการ และสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุมครอง
ผูบริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแกไขและยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม เอื้ออํานวยตอการ 
บริหารราชการแผนดิน การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขงขันระหวางประเทศ 
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ รวมท้ัง การสรางการรับรูและความเขาใจในขอกฎหมาย และ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม 

๔.๗.๒ มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน ออกแบบกฎหมายท่ีรอบคอบรัดกุมเพื่อแกปญหาอยางตรงจุดใหมีความ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ดวยการสรางความเปน
ธรรมในการจัดสรรผลประโยชนและบริหารจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินและการ
ประกอบอาชีพ ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ และกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายตองดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ 

/ผูเกี่ยวของ… 
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ผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน รวมท้ังจัด
ใหมีการสรางความรับรูและความเขาใจในขอกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๔.๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใช
กฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย ปองกันการกระทําผิดและจับกุมผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความเปนกลาง 
นาเช่ือถือ โปรงใส ตรวจสอบได กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมมี
ความกลาหาญทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
โดยสะดวก มุงใหเกิดการสรางมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติ
ธรรม โปรงใสลดความเหล่ือมลํ้าและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางเสมอภาคหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือท่ีดี บูรณาการและเช่ือมโยงการทํางานระหวางกัน 

๔.๘.๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ปรับวัฒนธรรมองคกร และทัศนคติเจาหนาท่ีของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียม รวมท้ังเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส เปนกลาง 
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตองโปรงใส เปนอิสระ และมีการ
พัฒนาตัวบุคคลอยางตอเนื่อง 

๔.๘.๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของการคนหา
ความจริง การรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร
และศาสตรอื่น ๆ และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมี
ทางเลือก อํานวยความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ มีความโปรงใส และประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปรงใสในการใชอํานาจกับประชาชนและการแตงต้ังโยกยายรวมท้ัง
ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมใหมีความนาเช่ือถือและมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๘.๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตร
ระยะกลางและระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ มีรูปแบบ
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีการประสานงานระหวางหนวยงานกันบนพื้นฐานแหงการไววางใจซึ่งกันและกัน รวมท้ังสราง
เครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธตอสังคมรวมกัน พรอมท้ังพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปนชองทางใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม                    
ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร 

 
 
 

 
/๔.๘.๔ สงเสริม… 
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๔.๘.๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน              
ในกระบวนการยุติธรรม สงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหกับ
ประชาชน การพัฒนากลไกคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความ
ขัดแยงระหวางภาครัฐเอกชน และชุมชน รวมท้ัง การสงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเปนโทษทางอาญาท่ีไมจําเปน สราง
ความสมดุลระหวางการบังคับโทษตามคําพิพากษากับการใหโอกาสผูตองโทษกลับคืนสูสังคม เปดโอกาสใหภาคสวนอื่น
เขามามีสวนรวมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมท้ัง การใชกฎหมายอาญา
โดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเครงครัด ไมขยายขอบเขตฐานความผิดใหครอบคลุมการกระทําท่ีแทจริงแลวไมเขา
องคประกอบ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือมลํ้าในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต. มีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ินสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  ไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบล    
บางปลามา  มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อบต.จึงไดจัดทําแผนฯ      
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 0  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ
จําหนาย  

ยุทธศาสตรท่ี  2 0  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4 0  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท่ี  5 0  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  6 0  การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 0  
ยุทธศาสตรท่ี  7 0  การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 0   /สรุป... 
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สรุปสาระสําคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมา สงผลใหประเทศ

ไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลาดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญข้ึน มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีความเขมแข็ง
และโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศ
ในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึน และการบริการทางสังคมทุกดานท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึง ทําใหรายได
ประชาชนสูงข้ึนปญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  

อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงทําใหมี
ความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจากการยกระดับ 
หวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยัง
ดําเนินการไดนอย ทาใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า ประกอบกับประเทศไทยยัง
ประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ท่ีสําคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและ
บริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหล่ือมลาสูง กอใหเกิดความแตกแยก  

นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง 
และการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณ ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผันผวนมีความรุนแรงมากข้ึน ทาใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมท่ีเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีความเขมงวดมากข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหาร
จัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังลาชา  

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอม           
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคลองเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๑.๑ หลักการ  

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
บนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม  

สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดวา 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในขณะท่ีการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙        
ท่ีเปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ป โดยท่ีเปาหมายและตัวช้ีวัด
ตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ีองคกรระหวางประเทศกําหนดข้ึน               
อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองคการสหประชาชาติกําหนดข้ึน เปนตน             
สวนแนวทางการพัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีสําคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ 
ไทยแลนด ๔.๐ การจัดทําแผน ขับเคล่ือน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ท้ังจากภาครัฐ เอกชน  

/ประชาชน... 
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ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นท่ีของประเทศ เปนกลไกประชารัฐท่ีรวมพลัง ใหสามารถกําหนดเปาหมาย            
แนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงานโครงการสําคัญท่ีตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยาง
สอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป  

๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒  
ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเปนแผนแรกท่ีถูกใชใหเปนกลไก

เช่ือมโยงสูการขับเคล่ือนการพัฒนา ซึ่งกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีจะตองบรรลุผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
รวมท้ังกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีตองเช่ือมตอถึงการปฏิบัติท่ีตองดาเนินการในชวง ๕ ป โดยไดกําหนด
แผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีสําคัญ ในชวง ๕ ปแรกของการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทําใหระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน          
แผนสําหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ตองมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก  

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ท่ีกําหนดพื้นท่ี
เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายท่ีชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกากับใหการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ รวมท้ังไดกําหนด
แนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปไดเสนอ
และตองเรงดาเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอจากนี้  

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยแมวาไดดําเนินมาตรการ 
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนระบบโครงขายมากข้ึน และมีการเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แตอันดับความสามารถในการแขงขันของไทยยังปรับตัวชาเมื่อเทียบกับหลายประเทศ 
เนื่องจากคุณภาพคนตํ่า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานยังไมดี และปญหาการ
บริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตองเผชิญกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทาใหเศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราท่ีตํ่ากวา
ศักยภาพมาตอเนื่องหลายป  

นอกจากนี้ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแส              
โลกาภิวัตนเขมขนมากข้ึน เปนโลกไรพรมแดน โดยมีการเคล่ือนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยีขาวสาร สินคาและ
บริการอยางเสรี ทาใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจของกลุมตางๆ ในโลกมีความ
เขมขนข้ึน ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน เชน จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม 
ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศไดเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นการ
พัฒนาการส่ือสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทาใหสังคมโลกมีความเช่ือมโยงกันอยางใกลชิดมากข้ึน ทาใหเกิดภัยคุกคามและ
ความเส่ียง อาทิ การกอการราย โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยมากข้ึน 
จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ปญหาความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมท้ังความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดและกลุม
คนจนท่ีสุดสูงถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไมท่ัวถึง ยิ่งไปกวานั้น
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม มีปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และ
ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนยขาดการเช่ือมโยงกับพื้นท่ี 
ในขณะท่ีปญหาส่ิงแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการ 

/เปล่ียนแปลง... 
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เปล่ียนแปลงผันผวนมากข้ึน ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมไทยมากกวาในอดีต ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท้ังในและตางประเทศดังกลาว จะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความ
เส่ียงอยางชาญฉลาดมากข้ึน ตอจากนี้ไป ประเทศไทยตองปรับเปล่ียนครั้งใหญ เพื่อแกไขปญหารากฐานสําคัญท่ีเปน
จุดออนและขอจากัดของประเทศท่ีส่ังสมมานาน ในขณะเดียวกันดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งและ
จุดเดนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจาเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับประเด็นท่ีมีลักษณะการบูรณาการ และใช
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้  

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ โดยจะมุงเนนการนาความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดส่ิงใหมท่ีมีมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยการกําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ 
(National Research Agenda) ใหมีจุดเนนท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลองกับสาขาเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ และใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนา
นวัตกรรม  

๑.๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมท้ังการ
เช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตท่ีเปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมท้ังพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูให
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมท้ังการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศท้ังระบบ  

๑.๓.๓ การเตรียมพรอมดานกาลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ           
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจา
เปนตอการดารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกาลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเส่ียงดานสภาพแวดลอม        
ท่ีสงผลตอสุขภาพ  

๑.๓.๔ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐท่ีมี
คุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ีอาศัยในพื้นท่ีหางไกล การจัดสรรท่ีดินทากิน สนับสนุน
ในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมท้ังกระจายการ
จัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลัง  
รวมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชนจากการพัฒนา โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายท่ีดินทํากินและการบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปาหมายสําคัญในการยกระดับ
รายไดประชากรกลุมรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดตํ่าสุด       /1.3.5 การปรับ... 
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๑.๓.๕ การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซมูลคา 
เนนสรางความเขมแข็งใหกับปจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐาน
รายไดเดิม และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ังสรางสังคมผูประกอบการใหมีทักษะการทาธุรกิจท่ีทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและขับเคล่ือนเศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในอนาคต  

๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นท่ี เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบมีสวนรวมท่ีเช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย 
ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดลอมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืนและการ
ขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นท่ีทํากินของเกษตรกร รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว 
เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด  

๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสูฐานการ
ผลิตและบริการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับการวางรากฐานเพื่อสรางและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการสําหรับอนาคต ท้ังในดานการเตรียมศักยภาพคนและโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนสรางกลไกและ
เครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster)  

๑.๓.๘ การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจต้ังใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ  

๑.๓.๙ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพให
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังการสราง
มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ  

๑.๓.๑๐ การสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางข้ึน และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งข้ึน โดยการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต และนําผลการวิจัย
และการพัฒนาท่ีเกี่ยวของมาใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความเช่ือมโยงดาน คมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงานของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กรอบความรวมมือ       
ลุมแมน้ําอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความ
รวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือ
เพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากข้ึน เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับ
กลุมตางๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคมผูประกอบการเพื่อสงเสริมผูประกอบการ         
ท่ีผลิตไดและขายเปน  

 
 
 

/1.3.12 การสราง... 
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๑.๓.๑๒ การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เนน
การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนา สนับสนุนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอม เพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริม การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม            
เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลด ความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๑.๓.๑๓ การฟนฟูพื้นฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรม
ขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา  

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรางธรรมา            
ภิบาลในสังคมไทย ใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรมท้ังดานระบบการ
บริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน  

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยาย ขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม เนนใหเกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขาย
เช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครอง
ผูบริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนา
ผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพไปทาธุรกิจในตางประเทศ  

๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ เรงดาเนินการในประเด็น ทาทาย ไดแก การสราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมท่ีสรางรายไดสาหรับประชาชนในแต
ละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และ การบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโต
และแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม  

๑.๓.๑๗ การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนา อยางเต็มท่ี 
มุงเนนผลักดันใหความเช่ือมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและใน
แตละจุดพื้นท่ีเช่ือมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการท่ีไมใชมาตรการทางภาษี ควบคูกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานท่ีตองเช่ือมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของ
ไทยในกรอบความรวมมือตางๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs)  

๑.๓.๑๘ การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูประกอบการ             
ใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตางๆ รวมท้ังสนับสนุน
แหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในตางประเทศ  

 
/1.3.19 การปรับปรุง... 
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๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหสามารถแขงขันได        
เรงปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและการใหบริการตอ
ผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมท้ังการกํากับดูแลท่ีสามารถปองกันความเส่ียงจาก
ความเช่ือมโยงทางการเงินและกระแสการเคล่ือนยายของเงินทุนท่ีจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมท่ี
มากข้ึน ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาใชอยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดม
ทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ตลอดจนขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางท่ัวถึงในตนทุนท่ี
เหมาะสม  

๑.๓.๒๐ การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการ
จัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการ ท้ังเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นท่ี การ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียม และลดความซ้ําซอนของสิทธิประโยชน ดานสวัสดิการสังคม รวมท้ังสรางความยั่งยืนทางการคลังของ
ระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกัน
สุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายไดจากรัฐบาล  

 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  

๒.๑.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหมท่ีมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงินโลกเขา
สูสถานการณไรพรมแดน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีการ
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ รวมท้ังมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายสงผลตอการเปดเสรีทางการคามากข้ึน 
ซึ่งจะเปนโอกาสท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศไทย  

๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เปนกุญแจสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และเปล่ียนวิถีการดารงชีวิตของคน ทําใหเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ 
ท่ีผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลายสาขา มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัด 
มีการแยงชิงแรงงานท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีและมีทักษะหลายดานในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหล่ือมลาใน
มิติตางๆ เชน ความเหล่ือมลาในการเขาถึงเทคโนโลยี เปนตน  

๒.๑.๓ สถานการณและแนวโนมสังคมโลก การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบ
การดําเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนกลุมสําคัญ ท่ีทาใหมีการบริโภคสินคาและบริการ
เพิ่มข้ึน แตอาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน ท่ีมีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเล่ือนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินสงผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสรางวัฒนธรรมรวม
สมัย แตอาจกอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี  

๒.๑.๔ สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เปนทิศทาง
หลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายและ ๑๖๘ 
เปาประสงค รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความเขมขนข้ึน จะมีสวน
สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกวานั้น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน สงผลตอ การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงดานอาหารและน้ํา 
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๒.๑.๕ สถานการณความม่ันคงโลก ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมใชอํานาจทางทหารและทาง
เศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆ รวมถึงเกิดความขัดแยงระหวางประเทศดานอาณาเขตแบบรัฐตอ
รัฐท้ังดานอาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร เพื่อผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร 
นอกจากนั้น การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอรจะทวีความรุนแรงและมีวิธีการท่ีซับซอน
มากข้ึน  

๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
๒.๒.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในชวงป ๒๕๐๔-๒๕๕๘ ขยายตัวเฉล่ีย

รอยละ ๖.๑ สูงเปนอันดับท่ี ๒๒ ของโลก สงผลใหรายไดตอหัวของประชาชนเพิ่มข้ึน สามารถขยับฐานะการพัฒนา
ประเทศเปนประเทศรายไดปานกลางตอนบนในป ๒๕๕๓ โครงสรางเศรษฐกิจเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการส่ังสมองคความรูและปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง 
ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตท่ีมีความแข็งแกรงในระดับโลก อันดับความสามารถในการแขงขัน
โดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน เศรษฐกิจไทยกลับเขาสูเสถียรภาพและอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ในชวง ๘ ปท่ีผานมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการ
ขยายตัวท่ีตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ การสงออกของไทยปรับตัวลดลงท้ังในดานการสงออกสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดออนท่ีสําคัญๆ ท้ังทางดานปญหาเชิงโครงสราง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปจจัย
ทางดานการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  

๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับตํ่าและการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาใหมีเอกภาพต้ังแตระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนวยวิจัยหลัก ทาใหทิศทางการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจน มีความซ้ําซอน และยังมีขอจากัดในการ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชา ไมทันตอการพัฒนา
เทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนาผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับตํ่า  

๒.๒.๓ สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณเมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยป ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางตํ่า
ขณะท่ีคนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปญหาดานสุขภาพในวัย
ผูสูงอายุจะสงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนัก
ถึงความสําคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และการมีจิตสาธารณะ  

๒.๒.๔ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเส่ือม
โทรมเนื่องจากการใชประโยชนเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังขาด
กระบวนการมีสวนรวมและการวิเคราะหประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจกอนดาเนินการอยาง
เปนระบบ ขณะเดียวกันการเขาถึงและการจัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติยังไมเปนธรรม กอใหเกิดปญหา
ความเหล่ือมลา ความขัดแยง และขอพิพาทในระดับพื้นท่ีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปญหา
มลพิษท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ และกอใหเกิดรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ีไมยั่งยืน  
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๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทําใหเกิดปญหาชองวางการกระจายรายไดระหวางภาค รวมถึงกลไกการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดยังไมสามารถเช่ือมโยงการทางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของได ขณะท่ีการขยายตัวของเมืองในภาคตางๆ 
ของประเทศท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทาใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจาเปนไมสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโนมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง สงผลกระทบตอความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นท่ี  

๒.๒.๖ ความม่ันคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบ จากความขัดแยง ท่ีมีรากฐาน
ของปญหามาจากความเห็นตางทางความคิดและความเหล่ือมลาทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะท่ีสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ยังมีการสรางสถานการณโดยมีเปาหมายใหเกิด ความสูญเสียตอเจาหนาท่ีรัฐ นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับ
มีความเส่ียงจากปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบไปสูการโจมตีระบบขององคกรขนาดใหญท่ีสงผล
กระทบในวงกวางและมีมูลคา ความเสียหายสูง  

๒.๒.๗ ความรวมมือระหวางประเทศและความเช่ือมโยงเพื่อการพัฒนา การเช่ือมโยงระหวางประเทศ
ไทยกับนานาประเทศมีความใกลชิดกันมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เปนเงื่อนไขสําคัญ
ของประเทศไทยในการขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคมขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุมประเทศตางๆ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังออนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญและรายจายประจําเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพตํ่า ขาดระบบการทางาน ท่ีเช่ือมโยงเปนเครือขายแบบบูรณาการกับ
หนวยงานหรือภาคสวนอื่นๆ การใหบริการประชาชนยังตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล ขณะท่ีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบไดขยายไปในวงกวางท้ังในภาครัฐ เอกชน และองคกรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไมได
มาตรฐานสากลเนื่องจากลาสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดออนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม
ยังขาดประสิทธิภาพและไมสามารถอานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค  

 

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

๓.๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี          
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

๓.๑.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได  

๓.๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนา  

๓.๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

๓.๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  

/3.1.6 เพื่อให... 
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๓.๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

๓.๑.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนาและสรางสรรคในดานการคา การ
บริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

๓.๒. เปาหมายรวม  
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประกอบดวย  
๓.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ           
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความ
เปนไทย  

๓.๒.๒ ความเหลื่อมลาทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม กลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕  

๓.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจาก
ฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมลา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

๓.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และนา โดยเพิ่มพื้นท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป 
๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

๓.๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่ม
ความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ 
เกิดความเช่ือมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
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๓.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนไดดีกวาลดลง              
เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
มีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงาย             
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนี
การรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนใน
แตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอ
วิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ 
ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน  

แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
เชิงสรางสรรคและมีชีวิต  

(๔) ลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ           
ท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ  

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ  

(๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวท่ีเปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได  
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๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทําให
สังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหล่ือมลาและสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา 
ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังขอจํากัด        
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหล่ือมลาดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน 
แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดตํ่าสุดสามารถเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง  

(๒) การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให
ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผานการพัฒนาระบบ
สงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ  

(๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกร
การเงินของชุมชนใหทาหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลท่ีทาหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออม และจัดต้ัง
โครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย  

๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากวา
ศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจากัดภายในประเทศเองท่ีเปน
อุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา  

การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน 
การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการ
เขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนให
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
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โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ท้ังในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน

โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ  

 (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมกาลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ รวมท้ังการดารงชีวิตของคนไทย          
ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีปาไม ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรนาในอนาคต ปญหาส่ิงแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  

ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความ
มั่นคงดานนา และการบริหารจัดการทรัพยากรนาใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน

ธรรม  
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(๓) การแกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม  
(๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
(๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ  
(๘) การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  
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๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ           
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายได
เพิ่มข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามท้ัง

การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ  
(๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร

ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล และ  
(๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี

เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
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๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศมาอยาง
ตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอานวยความยุติธรรมไดอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนน
ในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ 
รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผูมิไดกระทา
ความผิด  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและ

ภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนไดรับการ

บริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม 

และ  
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ

สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดาเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทาใหมีขอจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ  

การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกส
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค 
การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อ
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา)  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง

และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางนา  
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดาน

โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
/(3) พัฒนา... 
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(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและ  
โซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการคา  

(๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน            
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ           
ใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และ  

(๖) พัฒนาระบบนาประปา อาทิ พัฒนาระบบนาประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการ
การใชนาอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม  

๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การนาเขาเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาใหสวน
แบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสูสังคมนวัตกรรมได  

การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการ
เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ 

ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีท่ีนาสูการพัฒนาแบบกาว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

(๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย และ  

(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากร
วิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะ
ในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.9 ยุทธศาสตร... 
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๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยตองใช
ประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดาเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและ
จังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับ
การคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ 
การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเช่ือมโยง
การคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย  

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปน
ธรรมมากข้ึน การเพิ่มจานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปน

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริม
การจัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ  

(๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ี
เปนรูปธรรม  

๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของ
ไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือ
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคล่ือนตอเนื่องจากการดาเนินการภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกําหนดเปนแนวทางการดาเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง และเปนธรรม 
ดาเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริม
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม
และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปน
ฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจาก
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปน
หุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ  

 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
(๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสาหรับสินคา

และบริการของไทย  
(๒) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ

ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลด
ตนทุนดานโลจิสติกส  

(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดนใน
ภูมิภาค  

(๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ัง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค  
(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความมั่นคงในทุกดานท่ีเกี่ยวกับเรื่อง

ความอยูดีมีสุขของประชาชน  
(๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ  
(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ  

 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ มีหลักการและแนวทางดําเนินงาน สรุปได ดังนี้  

๕.๑ หลักการ  
๕.๑.๑ ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู

การปฏิบัติในระดับตางๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 

๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสูพื้นท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัด
เปนพื้นท่ีดาเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเปนจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน  

๕.๑.๓ เพิ่มการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพื้นท่ี ทองถ่ิน และชุมชน  

๕.๑.๔ ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชน
อยางบูรณาการ ใหการขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรท่ีตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี  

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับตางๆ ต้ังแตระดับ
ยุทธศาสตรท่ีเช่ือมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ และระบบการ
จัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐ ท่ีสอดคลองกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
และผลของการพัฒนาอยางแทจริง  

 
 

/5.2 แนวทาง... 
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๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๒.๑ สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมในการผลักดัน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสูการปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสรางความเขาใจ
กับภาคีทุกภาคสวนโดยกําหนดกิจกรรมดาเนินการ ประเด็นส่ือสาร และเครื่องมือส่ือประชาสัมพันธแบงตาม
กลุมเปาหมาย (Stakeholder) ของการสรางความรูความเขาใจ ในการขับเคล่ือนระดับพื้นท่ี สศช. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
รวมกันของประชาชนซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปขับเคล่ือนผาน
กลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีและสรางแนวรวมการพัฒนาของ สศช.  

๕.๒.๒ สรางความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ 
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการรวมดาเนินงานของภาคสวนตางๆ รวมถึง
บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรท่ีมีความเช่ือมโยงกันและจัดทาเปนแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนา
เฉพาะดานท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใตยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เพื่อปดชองวางการพัฒนา 
(Development Gap) ของประเทศในแตละชวงเวลาและสรางรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศสูเปาหมายท่ีกําหนด
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๕.๒.๓ หนวยงานกลาง อาทิ สศช. สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) จัดทายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใช
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการและภารกิจหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ อยาง
มีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน  

๕.๒.๔ ผลักดันใหภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ ท่ีสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อยางเปนหุนสวนการพัฒนา และ
สงเสริมใหคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เปนกลไกหลักในการเช่ือมโยงการ
พัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน รวมท้ังให กรอ. สวนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให กรอ. จังหวัด/            
กลุมจังหวัดมากข้ึน โดยคํานึงถึงความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติและความเช่ือมโยงในระดับพื้นท่ี  

๕.๒.๕ สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยกําหนดใหมีการ
ผลักดันปจจัยหลักใหสามารถปรับเปล่ียนเพื่อเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ อาทิ นําการศึกษาวิจัยมาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอ การขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับตางๆ โดยนํา
เครื่องมือวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายมาใชประเมินอยางมีประสิทธิภาพ  

๕.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การต้ังและการเช่ือมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติท่ีมีอยูใหนายุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มาเปนกรอบการดําเนินงาน ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนา
ระดับประเทศและพื้นท่ีโดยใหจังหวัดเปนจุดประสาน  

 
 

 
/5.3 การติดตาม... 
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๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เนนการติดตามประเมินผลท่ีเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม เปนระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ท่ีมุงเสนอผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
ประเมินดวยตนเองเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและติดตามผล อยางใกลชิด ควบคูกับการใหหนวยงานหรือสถาบันท่ีเปน
กลางทําหนาท่ีประเมินผล มีหลักเกณฑการติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน โปรงใส มีมาตรฐาน เปนกลาง และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ  

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแบบมี สวนรวม ดําเนินการโดย  
๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบดวย การประเมินผลกอนการปฏิบัติการหรือ

กอนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหวางดําเนินการ และการประเมินผลหลังการดําเนินงาน  
๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานท่ีเกี่ยวของมากกวาหนึ่ง

กระทรวง เพื่อเช่ือมโยงตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุมกระทรวงกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ รวมท้ัง
เปาหมายและประเด็นพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นท่ี เพื่อเช่ือมโยงแผนปฏิบัติ
การจังหวัดและกลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ  

๔) ต้ังหนวยวิจัย ฝกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพื่อทาใหระบบ
ติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาใหทันสมัยเพื่อฝกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการกอนเริ่ม ระหวางดําเนินการ และหลังท่ีเสร็จส้ินแลว  

๕) สงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังใน
สวนกลางและในพื้นท่ีเพื่อใหการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๖) จัดเตรียมองคกรกลางท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีความชํานาญและ เปนท่ียอมรับของทุกฝาย เพื่อให
การติดตามประเมินผลมีความเปนสากล ถูกตองตามหลักวิชาการ เช่ือถือได เปนพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและ
การดําเนินงานภาครัฐ  

๗) พัฒนาตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดรวมใหไดมาตรฐานสากล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติซึ่งสามารถวัดไดท้ังตัวช้ีวัดผลกระทบรวม ตัวช้ีวัดผลลัพธรวม และ
ตัวช้ีวัดผลผลิตรวม 

๘) จัดเวทีสาธารณะเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และแสดงความ
คิดเห็นอยางเปดเผยและโปรงใส ตรวจสอบได เนนการส่ือสารแบบสองทาง เนนการส่ือสารแบบสวนเสวนามากกวา
ถายทอดดานเดียว และใหมีคูเจรจาโดยตรง เชน ระหวางกลุมเปาหมายและผูกําหนดนโยบาย เปนตน  

๙) นําเสนอผลการติดตามประเมินผล เปนการนําเสนอผลการประเมินใหทุกฝายไดรับทราบ              
ท้ังประชาชนกลุมเปาหมาย ผูกําหนดนโยบาย หนวยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน
สาธารณชนผูสนใจไดรับทราบผลการประเมิน  

๑๐) พัฒนาระบบขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดทํา
ระบบขอมูลการบริหาร การเขาถึงขอมูล การวิเคราะหและการนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสามารถนําขอมูลการประเมินไปใชในการกําหนดทางเลือกนโยบาย และสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ  

/๑.๓ แผนพัฒนาภาค… 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 จากการท่ีภาคกลางเปนภาคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ  แตมีความไมสมดุลและมีความเหล่ือมลํ้าระหวาง
พื้นท่ีสูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
ภาคกลางเปนศูนยกลางคมนาคม เปนศูนยกลางการศึกษา พื้นท่ีเกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึงเปนแหลง
อาหารท่ีสําคัญของประเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เปาประสงค  เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความ

มั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 2... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  เพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ใหดีข้ึน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ 

เปาประสงค  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

   /ยุทธศาสตรที 4..  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีชายแดนตามแนวเสนทางเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนท้ังแนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก 

เปาประสงค  เพื่อเปนประตูการคาเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติโดยมีพื้นท่ีเปาหมายการ
พัฒนาการคาชายแดน ดังนี้ กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) บางสะพาน-บกเปยน (พมา) 
สระแกว-ปอยเปต (กัมพูชา) ตราด-เกากง (กัมพูชา) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกันกับประเทศเพื่อนท้ัง

แนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก 
เปาประสงค  เพื่อใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนา 

โครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 

 /1.3.2 แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 

 
 
จากศักยภาพของพื้นท่ี ท่ีปจจุบันเปนแหลงปลูกขาว ปลูกผัก และปศุสัตวท่ีสําคัญของภาคกลาง มี

ลักษณะความหลากหลายทางกายภาพของพื้นท่ี ท้ังปาไมภูเขา ท่ีราบลุมแมน้ํา และมีทําเลท่ีต้ังอยู ไมไกลจากกรุงเทพฯ   
จึงสามารถพัฒนาทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว และจากการท่ีมีการขยายการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในพื้นท่ี จึงมีโอกาสพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาข้ันอุดมศึกษา นอกจากนี้กลุมจังหวัด
ยังมีพื้นท่ีชายแดนติดกับสหภาพพมา ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความรวมมือการคา
การลงทุนกับสหภาพพมาลักษณะเขตเศรษฐกิจรวมไทย-พมา เพื่อเปดประตูการคาอันดามัน สูเอเชียใตตะวันออกกลาง
และยุโรป และยังมีทรัพยากรน้ําผิวดิน แมน้ําสายสําคัญๆ หลายสาย ไดแก แมน้ําแมกลองและเข่ือนกั้นน้ําท่ีสําคัญ คือ
เข่ือนวชิราลงกรณและเข่ือนศรีนครินทรและยังเปนแหลงพลังงานพื้นฐาน (Base load Plant) โดยมีโรงไฟฟาพลังความ
รอนท่ีนําเขาแกสธรรมชาติจากสหภาพพมา และมีแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ําท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีจะเสริมโอกาสในการ
พัฒนาพื้นท่ี จึงมีทิศทางการพัฒนา  ดังนี้       /1. พัฒนาฐาน... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบผลิตท่ีปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 
โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

2. จัด ต้ัง ศูนย เครือข ายการศึกษาข้ันอุ ดม ศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย  โดยเนนการตรวจสอบ
สารตกคาในพืชและสัตว 

3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน พัฒนาการทองเท่ียวรูปแบบ
ใหม รวมท้ังพัฒนาการทองเท่ียวเช่ือมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลงทองเท่ียว ใหเช่ือมโยงกันภายในกลุม               
นอกกลุม เพื่อขยายตลาดการทองเท่ียว 

4. รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี แมน้ําอื่นๆ เพื่อใหเปนแหลงน้ําท่ีสนับสนุนการเกษตร 
และอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอยางยั่งยืน 

5. สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดต้ังอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณชายแดน และพัฒนาเสนทาง
เช่ือมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดามันและประโยชนในขนสง วัตถุดิบ 
อํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียว และการรวมทุนกับสหภาพพมา 

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคภาคกลางตอนลาง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

 

 
 

/1.3.3 แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

วิสัยทัศน  จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 

 
/กรอบยุทธศาสตร.. 

“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข” 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตรท่ี 1 0   การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคา

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพใหแกเกษตรกร นําไปประยุกตใชในไรนาของ

ตนเอง รวมท้ังสนับสนุนโครงสรางปจจัยพื้นฐานดานการเกษตร 
1.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู Smart Farmer / Smart Farming  
1.3 พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Ford Safety) จากสินคาเกษตร  
1.4 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนนาผลงานวิจัยมาใช

ประโยชน ในการพัฒนาการสรางผลิตภัณฑใหมของสินคาเกษตร  
1.5 สงเสริมธุรกิจ SMEs /Start Up/OTOP/วิสาหกิจชุมชน  
1.6 สงเสริมการตลาดการประชาสัมพันธและการสรางเครือขายสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี  2 0 พัฒนาการ0ทองเท่ียวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
1.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ สินคา บริการและบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความ

หลากหลายไดมาตรฐานสากล  
1.2 พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหเพียงพอและ       

ไดมาตรฐาน  
1.3 เพิ่มมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนนวัตวิถี  
1.4 พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียวชุมชน / แหลงทองเท่ียวสินคา otop /แหลงทองเท่ียวนวัตวิถี 

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ฯลฯ  
1.5 ยกระดับดานการทองเท่ียวและการกีฬา  
1.6 สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬา ต้ังแตระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติ  

และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา  
1.7 ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงรุก  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน  
1.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ

อนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นท่ี เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

1.2 ปองกันและควบคุมมลพิษ โดยกาจัดขยะมูลฝอยและการบาบัดนาเสียท่ีจะสงผลกระทบทางลบ
ตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

1.3 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และบูรณการรวมกับชุมชนในทองถ่ิน 

1.4 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในท่ีดินของประชาชน และสนับสนุนธุรกิจปาไมท่ีถูกกฎหมาย  
1.5 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลผืนปา  
1.6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน  
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.1 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมารฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
1.2 เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน ไดเขาถึงแหลงพัฒนา

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  
1.3 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการสุขภาพ และสรางความตระหนักของชุมชนในดานการสาธารณะ

สุข เพื่อใหคนไทย มีสุขภาพดีข้ึน  
1.4 สงเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันการศาสนา ชุมชนส่ือมวลชนและ

ภาคเอกชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนา  
1.5 สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเปนมิตรกับผูสูงอายุท้ังสาธารณูปโภค พื้นท่ีสาธารณะและท่ีอยูอาศัย

ใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมวัยในสังคม  
1.6 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง  
1.7 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชน 
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๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
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กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตรท่ี 1 0   พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม            

การแปรรูปและผลิตภัณฑ  เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1.1 พัฒนาระบบแปรรูปเพิ่มมูลคาเกษตร และผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตร 
1.2 สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิดความกาวหนาและ

ทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
1.3 สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.4 คุณภาพดานความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร 

ยุทธศาสตรท่ี  2  0การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม     ใหเกิดความสมดุล 
2.1 สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและการทองเท่ียว 
2.2 สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด 
2.3 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ท้ังทางดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ 
2.4 ฟนฟูคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
2.5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับสากล 
2.6 พัฒนาแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
2.7 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 
2.8 สงเสริมพื้นท่ีสีเขียวและการใชพลังงานทดแทน      

ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
3.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนคลอบคลุมระดับจังหวัด 
3.4 พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพฒันาสังคมเชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
3.5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
3.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ 
3.7 สงเสริม สนับสนุนองคกรเครือขายตางๆ ในการแกไขปญหาความยากจน 
3.8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
3.9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดส 

ยุทธศาสตรท่ี  40  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ 0ประชาชน 
4.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ระดับตําบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
4.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
4.3 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี... 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  0การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
5.1 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
5.2 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 
5.3 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา    

ยุทธศาสตรท่ี  60  การสงเสริมสถาบันของชาติและนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชน         
ของประชาชน 
6.1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
6.2 สงเสริมการทํางานรวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาคราชการและเอกชน 
6.3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
6.4 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
6.5 สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7.1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
7.3 การจัดทําผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
7.4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ 
7.5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร.. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) 
ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบนั  มีท้ังหมด  9  ดาน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร  ความมั่นคงของอาหาร  และพนักงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน

ในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

ใหทัดเทียมอาเซียน  และประชาคม 
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามทุจริต  คอรรัปช่ันอยางยั่งยืน 

คานิยมพื้นฐานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)   
ไดกําหนดข้ึนมาใหเจนข้ึน  เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
2. ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
3. กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผ่ือแผแบงปน 
7. เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9. มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             

รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม   
โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป  
ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากวาผลประโยชนของตน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ บริการดานท่ีอยูอาศัย  ดานอุตสาหกรรมและ        

การทองเท่ียว  ประกอบดวยแนวทาง 
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน 
2. จัดระเบียบการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน 
3. พัฒนาทักษะและโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินประกอบดวยแนวทาง 
1. การพัฒนาสุขภาพพลานามัยและการกีฬา 
2. เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมท้ังในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน 
3. เสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไมสามารถดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงและเขมแข็งประกอบดวยแนวทาง 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
3. เสริมสรางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การปลูกฝงแนวความคิดและหลักการพึ่งตนเอง ประกอบดวยแนวทาง 
1. เสริมสรางความมั่นใจในการชวยตนเอง 
2. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและการรวมกลุม 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทาง 
1. การสรางจิตสํานึก 
2. การบริหารจัดการ 
3. การเฝาระวังและการฟนฟูสภาพแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ยุทธศาสตร... 
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๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ิน
ในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

            
 
 ๒.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงหาป  
ยุทธศาสตรท่ี  1 0  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย  
ยุทธศาสตรท่ี  2 0  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4 0  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท่ี  5 0  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  6 0  การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

(2)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี  1  สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ 
แนวทางท่ี  2  สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 
แนวทางท่ี  3  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ดูแล แมน้ํา  ลําคลอง ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 
แนวทางท่ี  4  เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางท่ี  5  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
แนวทางท่ี  6  เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 
แนวทางท่ี  7  เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน 
แนวทางท่ี  8  ขยายสถานท่ีการศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ 
แนวทางท่ี  9  สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 

แนวทางท่ี 10 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
แนวทางท่ี 11 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 
แนวทางท่ี 12 การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
แนวทางท่ี 13 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมากอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไป   

 ตามมาตรฐานพรอมท้ังปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
 

/นโยบาย.. 

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข” 
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
คําแถลงนโยบายของนายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันท่ี 15  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

รายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ 
(1)  นโยบายเรงดวน 

1.1  แกไขปญหาถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ ในเสนทางท่ีติดตอระหวางหมูบานและในเสนทางในพื้นท่ีทาง
การเกษตรของราษฎรภายในพื้นท่ี 

1.2  ดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะและซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ในพื้นท่ีทุกหมูบานเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

1.3  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหเปนศูนยพัฒนาเด็กท่ีมี
คุณภาพ 

1.4 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย  ุ  คนพิการและผูดอยโอกาสใน
สังคม  อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

1.5  สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน ในดานกีฬาและนันทนาการเพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด 
 
1.6  ปรับระบบบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยใชหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย  ดังตอไปนี ้
(1)  เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
(2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
(3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
(4)  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6)  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

1.7 เปดโอกาสใหประชาชนผูนําชุมชนเขาถึงและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีความเจริญกาวหนา ตอไปในอนาคต 

1.8 ปรับปรุงการใหบริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผูมาติดตอราชการประเภทตาง ๆ ให
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

(2)  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐานประชาชน

สามารถใชประโยชนไดตลอดป 
2.2 ดําเนินการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมระบบน้ําประปาบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การ

อุปโภคบริโภค 
2.3 จัดใหมีการขุดลอกคู คลอง ท่ีต้ืนเขิน 
 

/(3)  นโยบาย… 
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(3)  นโยบายดานเศรษฐกิจ 

3.1 สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริม

กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 

3.2 สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิม่รายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

3.3 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกทองถ่ิน 

3.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม/จัดต้ังกลุมอาชีพตาง ๆ แตละกลุมในเขตตําบลรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินกาอยางเปนระบบและสามารถสราง

เครือขายรวมกับตําบลอื่นไดตอไป 

3.5 สงเสริมการทําอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ท้ังในดานเงินทุนหมุนเวียน และวิชาการ 

3.6 สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพดี  เชน  โครงการนาโยน

กลา และโครงการปุยส่ังตัด เปนตน  

(4)  นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีสภาพแวดลอม

ท่ีดี มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขาสูระบบโรงเรียน 

4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกประชาชนในเขตพื้นท่ี 

4.2 จัดใหมีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 

4.3 จัดใหมีการอนุรักษสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ เชน งานประเพณี

วันสงกรานต  วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา 

4.4 เฝาระวัง ติดตาม สถานการณโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

4.6 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันยาเสพติดโดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับหมูบานและระดับ

ตําบลเพื่อเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด 

(5)  นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1 รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสรางจิตสํานึกตอสวนรวมในการ

รักษาส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะทรัพยากรแหลงน้ํา 

5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ีสวยงาม             

5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมตามริมถนน 

5.4 ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

 

 

 

/6. นโยบาย... 
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(6)  นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

6.1 จัดบรรยากาศท่ีวาการองคการบริหารสวนตําบลใหเปนบรรยากาศแหงการตอนรับประชาชนดวยการ

ยิ้มแยม แจมใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 

6.2 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในการ

บริการประชาชนใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 

6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายไดในดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหท่ัวถึงและเปนธรรม 

6.4 เนนการบริหารราชการโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากข้ึน โดย

การเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.5 เนนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล)  ประกอบดวย      

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมสํานึกรับผิดชอบหลักความคุมคา  

 

 ๒.3 เปาประสงค 

เปาประสงคท่ี 1  เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 

เปาประสงคท่ี 2 แมน้ํา ลําคลอง สะอาดปราศจากวัชพืชและส่ิงปฏิกูล ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 

สะอาด ปราศจากส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย และมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

เปาประสงคท่ี 3 เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน 

เปาประสงคท่ี 4 เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีใน อบต.บางปลามา มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง และเด็ก

กอนวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

เปาประสงคท่ี 5 พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน 

เปาประสงคท่ี 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส และบูรณาการการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล รวมถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงคท่ี 7 มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

และ สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กําหนดเขตพื้นท่ีในการกอสรางตางๆ 

 
 

 

 

 

 

 

/๒.4 ตัวช้ีวัด... 
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 ๒.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  1   0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได รอยละ 80 
2. ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได รอยละ 30 

เกณฑในคุณภาพ 
      1. ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรสามารถผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยและไดรับคุณภาพมาตรฐานของ GMP 
     2. ประชาชนท่ีเปนเกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีข้ึนเนื่องจากลดและหลีกเล่ียงการใชสารเคมี 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2   0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. แมน้ํา  ลําคลอง ในพื้นท่ีทุกสาย 
     2. ถนน หนทาง พื้นท่ีวางเปลา พื้นท่ีสาธารณะ ทุกแหง 
เกณฑในคุณภาพ 
    1. แมน้ํา  ลําคลอง ในพื้นท่ี  สะอาด สามารถใชในการอุปโภค และบริโภคไดอยางสะอาด  ปลอดภัย 
      2. ถนน หนทาง พื้นท่ีวางเปลา พื้นท่ีสาธารณะ สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี 

 
ยุทธศาสตรท่ี  3   0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนเข็มแข็งทุกคน และทุก
หมูบาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีวัสดุ อุปกรณในการศึกษาท่ีเพียงพอ 

/ยุทธศาสตรท่ี 5... 
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ยุทธศาสตรท่ี  5    0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
     2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีอุปกรณกีฬาท่ีทันสมัย 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีอุปกรณกีฬาไวใชในการออกกําลังกาย 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับความชวยเหลือและการดูแลอยางเปนธรรมทุกคน 
     2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน ไดรับความเปนธรรมตามระบบประชาธิปไตย 

 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑในเชิงปริมาณ  

1. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ทุกคน 
      2. ประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน 
เกณฑในคุณภาพ 
      1. ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ประปา ในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐาน 
     2. ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ในพื้นท่ี อบต.บางปลามา มีคุณภาพดีทุกแหง 
 
 ๒.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  1  0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2 0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรท่ี  4 0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ยุทธศาสตรท่ี  5 0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรท่ี  6 0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7 ก0ารพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

 
 

/๒.6 กลยุทธ… 
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 ๒.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 

-กลยุทธ 
 1. สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี  2  0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 

-กลยุทธ 
1. บํารุงรักษา ปรับปรุง ฟนฟู ดูแล แมน้ํา ลําคลอง ถนน ท่ีวางเปลา ท่ีสาธารณะประโยชน 
ยุทธศาสตรท่ี  3 0 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

-กลยุทธ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
3. เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด 
4. เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  

-กลยุทธ 
 1. ขยายสถานท่ีการศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ 
 2. สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 
 3. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี 

ยุทธศาสตรท่ี  5  0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
-กลยุทธ 

1. สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ 
2. สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

-กลยุทธ 
1. การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

-กลยุทธ 
1. กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมท้ังปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
 
 
 

 

 

 
 

/๒.7 จุดยืน… 
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 ๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1  0การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 0อยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2  0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ยุทธศาสตรท่ี  5  0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๒.8 ความเช่ือมโยง… 
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 ๒.8 ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ

จําหนาย 
01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหได

มาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 0 1 พัฒนา

คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
เพื่อการบริโภคและการสงออก 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

ยุทธศาสตรท่ี  2  0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และส่ิงแวดลอม 
01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร ท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร0การ0พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสราง

และพัฒนาการทองเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ใหเกิดความสมดุล 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  0การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 4 0การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับ

คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 0การยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 4 0การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 0การขยาย

ฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ 0ประชาชน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริม

สถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี  4  0การขยายฐานโอกาส และ

คุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
 
 
 
 
 
 

 
/ยุทธศาสตรท่ี... 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  0การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ  
01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 2 0พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม             

ทางเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริม

ใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 5 0การสงเสริมกีฬา เพื่อให

ประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ0     
ยุทธศาสตรท่ี  6  0การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 4 0การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริม

สถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 0การนําการเปล่ียนแปลงดาน

การบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี  7  0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

01. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 0ยุทธศาสตรท่ี 2 0พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม           
ทางเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 7 0การพัฒนา 0

โครงสราง 0พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การวิเคราะห... 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(การใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
1.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  ดานคมนาคม 
1.1.1  การเดินทางถนนถนนบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง ถนนดิน   
1.1.2  ไมมีถนนและสะพานเพื่อเขาออกหมูบานและเพื่อขนถายผลผลิตทางการ 
 เกษตรเนื่องจากสถานท่ีเปนพื้นท่ีสวนบุคคล ทางองคการบริหารสวนตําบล 

บางปลามาไมสามารถเขาไปดําเนินการได 
1.1.3  สภาพถนนในพื้นท่ีชํารุดเสียหาย เนื่องจากน้ําทวมเปนประจําทุกป และถนน

บางเสนใชงานมาเปนเวลานาน 
1.2 ดานสาธารณูปโภค 

1.2.1  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
1.2.2  ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ 
1.2.3  คู คลอง ขาดการปรับปรุงดูแล 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
   2.1 การประกอบอาชีพ 

2.1.1  ประชาชนไมมีอาชีพเสริม 
2.1.2  ไมมีระบบประกันราคาสินคา 
2.1.3  ประชาชนขาดท่ีทํากินในการเกษตร 
2.1.4  ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

     2.1.5  ประชาชนไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกนิเอง 
     2.1.6  ประชาชนไมมีการรวมกลุม 
     2.1.7  ประชาชนขาดการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
     2.1.8  ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพ 

2.2  แหลงน้ําเพือ่การเกษตร 
2.2.1  ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
2.2.2  แหลงน้ําธรรมชาติต้ืนเขิน 
2.2.3  แหลงน้ํามีไมเพียงพอ 

     2.2.4  คู คลองมีวัชพืชหนาแนน 
 
 
 

 
/3. ปญหา… 
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3. ปญหาดานสังคม 
   3.1  ดานครอบครัวและชุมชน 
    3.1.1  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 
    3.1.2  ปญหาการเลนพนัน 
    3.1.3  ไมมีแหลงเรียนรูชุมชน 
    3.1.4  ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร 
   3.2  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    3.3.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 
   3.4  ดานยาเสพติด 
    3.4.1 ยาเสพติดแพรระบาดในชุมชน 
    3.4.2 การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปญหายาเสพติดไมท่ัวถึง 

3.5  ปญหาดานสาธารณสุข 
        3.5.1. การแพรระบาดของโรค 

3.5.2. สถานีบริการดานสาธารณสุขและการอนามัยไมเพียงพอ 
3.5.3 ขาดอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย 

3.6.  ปญหาดานการศึกษา   
3.6.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 
3.6.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 
3.6.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 

3.7  ดานกีฬาและนันทนาการ 
    3.7.1  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนใหความสําคัญกับการกีฬานอย 
    3.7.2  ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไมตอเนื่อง 

3.7.3  ชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและท่ีพักผอนไมเพียงพอ 
       3.8  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.8.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรม 

3.8.2  ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
3.8.3   เยาวชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน และดานศาสนาวัฒนธรรม 

3.9  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
         3.9.1 ดานการเมือง  การปกครอง 

3.9.1.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
3.9.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 

    3.9.2  ดานการเมือง – การบริหาร 
3.9.2.1 ประชาชนไมใหความสําคัญในการบริหารราชการเทาท่ีควร 
3.9.2.2 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในระบบราชการ 
 
 
 
 

/4. ปญหา... 
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4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามริมถนน ริมแมน้ําลําคลอง ตลอดจนการ

ดูแลสถานท่ีสาธารณะ 
4.2 ดินไมสามารถเพาะปลูกไมดอกและไมผลบางชนิดได 
4.3 น้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย 
 

จุดแข็ง (S : strength) จุดออน (W : Weakness) 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจ 
    –  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –  มีการแบงงาน / มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
    –  มีวัสดุอุปการณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีครบถวน
และทันสมัย  
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 
 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
    –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
    – มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชน กลุมออมทรัพย  
กลุมอาชีพ กลุมสตรี ฯลฯ 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    – มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชน 
ในการเกษตร 
  

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 
    -  ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
 
 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 
 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    –  มีบุคลากรขาดประสบการณและทักษะในการ
ทํางาน 
    
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาและการ
บริการสาธารณะ  
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 -  ไมมีการรวมกลุมทุกหมูบาน บางหมูบานมีสมาชิก
นอย 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

/โอกาส... 
 



- 124 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 

1. พระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดทําระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินโดยมีหนวยงานราชการกลางและ
สวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
2. นโยบายรัฐบาลในการทํางานในรูปแบบประชารัฐ 
3. การเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN 
Community) และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) 
สงผลดีตอการขยายการคา การลงทุน และความ
รวมมือในดานตางๆ  
4. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริม
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตําบล 
5. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
6. การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

1. กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไม
เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
3. ภารหนาท่ีเพิ่มมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การประเมิน... 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. 0พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร             
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ          
เพื่อการบริโภค 
และจําหนาย 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ไดเอง 

 ๒) ขาดแหลงเงินลงทุน
ในการทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

 ๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกตํ่า
ระยะทางในการขนสง
ผลผลิตไกลจากแหลง 
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

 ๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากข้ึน 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได
เฉล่ียตอป ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน    

 - ประชาชนท่ีมี
รายไดตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตก
เกณฑมาตรฐาน
รายได 

 ๗) ในเขต อบต. ไมมี
แหลงทองเท่ียวและ
กิจกรรมการทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหลงทองเท่ียว
ในเขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียว 
เพิ่มมากข้ึน 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.  0การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
0และสิ่งแวดลอม 
 

1) น้ําไมเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค และทํา
การเกษตรไดในฤดูแลง 

- น้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีการจัดหาแหลง
น้ําและท่ีเก็บกักน้ํา
ไวใชในฤดูแลง   

 2) ปญหาเรื่องผักตบชวา - ส่ิงแวดลอม - แมน้ํา ลําคลอง 
ในเขตพื้นท่ี อบต. 

- ผักตบชวา         
มีปริมาณลดลง 

 3) มีปญหาเรื่องขยะ 
เพิ่มมากข้ึน 

 - ประชาชนในเขต
พื้นท่ี อบต. 

- ขยะมีปริมาณ
ลดลง 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑) มีการระบาดของโรค
ใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคใหม  
โรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน เชน 
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ 

- ประชาชนกลุม
เส่ียงและผูปวย 

- ประชาชนมีการ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 3) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยไดถูกตอง 

 4) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําท่ียังไมสะอาดและมี
ส่ิงเจือปน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ําท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 5) ไฟฟาสองสวางทาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

 
 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
(ตอ) 

6) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํา ยังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกล่ินเหม็นกอความ
รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน 
ไมสงกล่ินเหม็นกอ
ความรําคาญ 

 7) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากข้ึนและ อบต. 
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนท่ี
สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

 8) เด็กและผูสูงอายุ   
บางครอบครัว ผูสูงอายุ
อยูตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 
 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต. 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

9) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต 
อบต. 

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ
ท่ัวถึง 

10) เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส ส่ิงลามก บุหรี่ 
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและ
วัยรุนในเขต อบต. 

- เยาวชนและ
วัยรุนมีอนาคตท่ีดี 

11) ประชาชนกรอายุ
ต้ังแต ๓๕ ข้ึนไป ไมได
ตรวจสุขภาพประจําป
   

 - ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  
ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 
๓๕ ข้ึนไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

 
 
 
 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. การขยายโอกาส
และคุณภาพใน
การศึกษา และ
สงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี 

๑) การศึกษาส่ือการ
เรียนการสอนยังไม
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงกวาข้ันพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขต อบต. 

- มีส่ือการเรียน  
การสอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

 2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญหาทองถ่ินถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคน
ดีหรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

05. การสงเสริมกีฬา 
เพื่อใหประชาชนใน
พื้นท่ีมี
ความสามารถดาน
กีฬาสูความเปนเลิศ 

1) การแขงขันกีฬา/
สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูและการกีฬา 

- นันทนาการ - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการแขงขันกีฬา
ตําบลของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

 ๒) จัดซื้อวัสดุกีฬา  - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการวัสดุ ในการ
เลนกีฬา 

 3) จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีการเครื่องออก
กําลังกายในทุก
หมูบาน 

 
 
 
 
 
 

/ดาน... 
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ดาน สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

06. การนําการ
เปลี่ยนแปลง    
ดานการบริหาร
และบริการ      
เพื่อประโยชน   
ของประชาชน 

1) จัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ตําบล หรือ
จัดทําแผนชุมชน หรือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- การมีสวนรวมในการ
บริหารงาน  

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนชุมชน 
อบต.แกปญหาไดตาม
ความตองการของ
ประชาชน 

 2) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 
ตางๆ 

- มีวัสดุ ครุภัณฑตางๆ 
ไวใชในการทํางานและ
บริการประชาชน 

- ท่ีทําการ อบต. - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและบริการ
ประชาชน 

 3) บํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- บํารุงรักษาและ
ซอมแซม  

- ทรัพยสินของ 
อบต. 

- เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑท่ีดีได
มาตรฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและ
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. 
 

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ถนนมีไฟฟาสองสวาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ถนนและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ถนนและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกล่ินเหม็น 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กล่ินเหม็น 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากข้ึน  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 
 

 
/ความเช่ือมโยง... 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 
(มี ๖ ยธ.) 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔ 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕ 

 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยธ.) 

 

  
 

   
 
 

 

  
 

 
   

 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖ 

 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

 

ยธ.6 

 

 

ยธ.7 
 
 

 

ยธ.8 
 
 

 

ยธ.10 
 
 

 

ยธ.9 
 
 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

(มี 5 ยธ.) 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

(มี 4 ยธ.) 
 



- 131 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร... 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยธ.) 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.7 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

(มี 7 ยธ.) 
 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

(มี 4 ยธ.) 
 

 

ยธ.7 
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(ตอ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           /แผนผัง... 

 

ยธ.๑ 
 
 

 

ยธ.๒ 
 
 

 

ยธ.3 
 

 

 

ยธ.4 
 
 

 

ยธ.5 
 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยธ.) 

 

ยธ.6 
 
 

 

ยธ.7 
 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

 

เปาประสงคที่ 1 

 

 

เปาประสงคที่ 2 

 

 

เปาประสงคที่ 3 

 

 

เปาประสงคที่ 4 

 

 

เปาประสงคที่ 5 

 

 

เปาประสงคที่ 6 

 

 

เปาประสงคที่ 7 

 

กลยุทธที่ 2 
 

กลยุทธที่ 3 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ ๑2 
 

กลยุทธที่ ๑3 
 

กลยุทธที่ ๑4 
 

กลยุทธที่ 5 
 

กลยุทธที่ 6 
 

กลยุทธที่ 7 
 

กลยุทธที่ 8 
 

กลยุทธที่ 9 
 

กลยุทธที่ ๑0 
 

กลยุทธที่ ๑1 
 

แผนงานท่ี 1 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
 

แผนงานท่ี 2 
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานท่ี 3 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี 4 
สาธารณสุข 

 

แผนงานท่ี 5 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี 6 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานท่ี 7 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงานท่ี 8 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานท่ี 10 

งบกลาง 

 

แผนงานท่ี 9 

การเกษตร 
 

แผนงาน 

(มี 10 แผนงาน) 
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/เปาประสงค... 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 

การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค

และจําหนาย 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา อปท. 

(มี 7 ยธ.) 

แผนผังยุทธศาสตร  
(Strategic map) 

 

 

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข” วิสัยทัศน 

2. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

4. การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพในการศึกษา 
และการสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณ ี

5. การสงเสริมกีฬา 
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีความสามารถดานกีฬา

สูความเปนเลิศ 

6. การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ

เพื่อประโยชนของ
ประชาชน 

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให

อยูในเกณฑที่ดีได
 

เปาประสงคที่ 1 
1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น

และมีคุณภาพ   

2. ลดตนทุนการ

ผลิตทางดาน

การเกษตร 

เปาประสงคที่ 2 

1. แมนํ้า         

ลําคลอง สะอาด

ปราศจากวัชพืช

และสิ่งปฏิกูล 

2. ถนน ที่วาง

เปลา ที่สาธารณะ

ประโยชน สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูล

ฝอย และมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น 

เปาประสงคที่ 3 
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.บางปลามา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประชาชน 
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน 
ชุมชนเขมแข็ง 

 
 

เปาประสงคที่ 4 
1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม 
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาต ิ

 
 

เปาประสงคที่ 5 
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

เปาประสงคที่ 6 
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส  
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

เปาประสงคที่ 7 
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด  
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

เปาประสงค 
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(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/คาเปาหมาย... 

เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ  ลด

ตนทุนการผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

แมนํ้า ลําคลอง 

สะอาดปราศจาก

วัชพืชและสิ่ง

ปฏิกูล ถนน ที่

วางเปลา ที่

สาธารณะ

ประโยชน 

สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะ

มูลฝอย และมี

พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน 

 
 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง 
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ 
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

คาเปาหมาย 

เปาประสงคที่ 1 
1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น

และมีคุณภาพ   

2. ลดตนทุนการ

ผลิตทางดาน

การเกษตร 

เปาประสงคที่ 2 

1. แมนํ้า         

ลําคลอง สะอาด

ปราศจากวัชพืช

และสิ่งปฏิกูล 

2. ถนน ที่วาง

เปลา ที่สาธารณะ

ประโยชน สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูล

ฝอย และมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น 

เปาประสงคที่ 3 
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.บางปลามา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประชาชน 
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน 
ชุมชนเขมแข็ง 

 
 

เปาประสงคที่ 4 
1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม 
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาต ิ

 

เปาประสงคที่ 5 
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

เปาประสงคที่ 6 
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส  
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

เปาประสงคที่ 7 
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด  
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

เปาประสงค 
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(ตอ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

/รายละเอียด... 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ 2 
 

กลยุทธที่ 3 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ ๑2 
 

กลยุทธที่ ๑3 
 

กลยุทธที่ ๑4 
 

กลยุทธที่ 5 
 

กลยุทธที่ 6 
 

กลยุทธที่ 7 
 

กลยุทธที่ 8 
 

กลยุทธที่ 9 
 

กลยุทธที่ ๑0 
 

กลยุทธที่ ๑1 
 

เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ  ลด

ตนทุนการผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

แมนํ้า ลําคลอง 

สะอาดปราศจาก

วัชพืชและสิ่ง

ปฏิกูล ถนน ที่

วางเปลา ที่

สาธารณะ

ประโยชน 

สะอาด 

ปราศจากสิ่ง

ปฏิกูลและขยะ

มูลฝอย และมี

พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน 

 
 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง 
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา  
เพื่อมวลชน 

 

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ 
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ 

 

คาเปาหมาย 

แผนงานท่ี 1 
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานท่ี 2 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานท่ี 3 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี 4 
สาธารณสุข 

 

แผนงานท่ี 5 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี 6 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานท่ี 7 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงานท่ี 8 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานท่ี 10 
งบกลาง 

 

แผนงานท่ี 9 
การเกษตร 

 

แผนงาน 

(มี 10 แผนงาน) 
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รายละเอียดยุทธศาสตร                                     

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 
0การเพ่ิม
ศักยภาพการ
ผลิตสิคาเกษตร
และ
อุตสาหกรรม 
0ใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือการแขงขัน
ทางการคาและ
การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 
0พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 
เกษตร
อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพ่ือ
การบริโภคและ
การสงออก 

ยุทธศาสตรที่1 0

การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร  
0การแปรรูป 
0และผลิตภัณฑ
เพ่ือการบริโภค
และจําหนาย 

เปาประสงคท่ี 1 

1. เกษตรกรมี

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้นและมี

คุณภาพ   

 

 

2. ลดตนทุน

การผลิต

ทางดาน

การเกษตร 

1.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถลด
ตนทุนในการ
ผลิตได รอยละ 
80 

 
 

 
2.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได 
รอยละ 30 

 
 
 

30% 
 
 
 
 

 
30% 

40% 
 
 
 

 
 

40% 

50% 
 
 
 
 

 
50% 

60% 
 
 
 

 
 

60% 

70% 
 
 
 

 
 

70% 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมให
ความรู
เกษตรกรใน
ภาคการผลิต
อยางมี
คุณภาพ 

 
2. สงเสริม
และสนับสนุน
การลดตนทุน
การผลิต
ทางดาน
การเกษตร 
 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูแก
เกษตรกร 
ในการลด
ตนทุน และ
เพ่ิมผลผลิต 
 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูแก
เกษตรกร 
ในการลด
ตนทุน และ
เพ่ิมผลผลิต 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักปลัด 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

 
/ความเช่ือมโยง... 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

0ยุทธศาสตร0ที่ 3 
0การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ควบคูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติสูความ
ย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
0การเสริมสราง 
0และพัฒนา 
0การทองเท่ียว 
0โดยการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
0ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
0ใหเกิดความ
สมดุล 

ยุทธศาสตรที่ 2 
0การอนุรักษ
ทรัพยากร 
0ธรรมชาติ0และ
สิ่งแวดลอม 

1. แมนํ้า  
ลําคลอง 
สะอาด 
ปราศจาก
วัชพืชและ
สิ่งปฏิกูล 
 
 
 
2. เพ่ือให
สิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพท่ีดี 

1. แมนํ้า  
ลําคลอง  
ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา 
สะอาด 
ปราศจาก
วัชพืช 
 
2. สงเสริม 
ปรับปรุง 
แกไข 
อนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอม
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ในตําบล 
บางปลามา 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

1. บํารุง 
รักษา  
ปรับปรุง  
ฟนฟู   
ดูแล แมนํ้า   
ลําคลอง 
 
 
 
2. สิ่งแวดลอม 
ในตําบล 
บางปลามา 
มีคุณภาพที่ดี 
 

แมนํ้า  
ลําคลอง 
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช  
ปละ 1 ครั้ง 
 
 
 
10 หมูบาน 
 

โครงการ
กําจัด
ผักตบชวา
และวัชพืช
ในแหลงนํ้า
สาธารณะ 
 
 
 
โครงการ
สงเสริม 
ปรับปรุง 
แกไข 
อนุรักษ
ฟนฟู
สิ่งแวดลอม
และ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
/ความเช่ือมโยง... 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

0ยุทธศาสตร0ที่ 3 
0การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ควบคูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติสูความ
ย่ังยืน 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 
ยุทธศาสตรที่ 6  
0การสงเสริม 
0สถาบันของชาติ 
0และการนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

1.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
2. ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
ชุมชน 
เข็มแข็ง 
 

1.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
2. ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
ชุมชน 
เข็มแข็ง 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 

บาน% 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

1. เสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี
และแกไขปญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
 

 
2. เสริมสราง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

3. เสริมสราง
ระบบ
สาธารณสุขมูล
ฐาน และปองกัน
โรคติดตอและ
โรคระบาด 
 

4. เสริมสราง
ระบบการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการแกไข
ปญหาการ
วางงานและ
สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
และโครงการ
ฝกอบรมให
ความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่ 
อบต. 
 

โครงการ 
“เยาวชนรุนใหม
...รวมใจตานภัย
ยาเสพติด” 
 
 
 
 

โครงการอบรม
ฟนฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) 
 

 

โครงการตรวจ
สารพิษใน
รางกาย จํานวน 
10 หมูบาน 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 

 
กองคลงั 

 
 
 
 
 

กองคลงั 
 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การขยายฐาน 
โอกาสและ 
คุณภาพ 
ในการศึกษา 
ทุกระดับ 
ใหตรงกับ 
ความตองการ 
ประชาชน 
 
ยุทธศาสตรที่ 6  
0การสงเสริม 
0สถาบันของชาติ 
0และการนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
0การขยายฐาน 
0โอกาสและ 
0คุณภาพ 
0ในการศึกษา 
0และการสงเสริม 
0วัฒนธรรม 
0ประเพณี 

1. เพ่ือใหเด็ก
กอนวัยเรียน
ไดรับโอกาส
ทาง
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเทาเทียม 
 
 
 

2. เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาให
ไดมาตรฐาน
การศึกษา
แหงชาติ 
 
 

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย 

1. ขยาย
สถานที่
การศึกษา 
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ 
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความ
ตองการ 
 

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา 
ไดรับ
การศึกษา
อยางทั่วถึง 
และเปนธรรม 
 
 

2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน  
ไดรวมกิจกรรม
การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

1. ขยาย
สถานท่ี
การศึกษา 
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ 
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความตองการ 
 
2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต. 
บางปลามา 
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง 
และเปนธรรม 

 
 

2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
คาหนังสือเรียน 
 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คาอุปกรณการเรียน 
 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน 
 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 
โครงการเก่ียวกับ
การจัดพระราช
พิธีตางๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 

กองคลงั 
 
 

 
กองคลงั 

 
 
 
 

กองคลงั 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 2  
0พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
การกีฬา 
0 เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 
0ทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริมให 
0กีฬาอยูในหัวใจ 
0ชาวสุพรรณบรุี
และมี 
0ความสามารถ 
0ทางดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
0การสงเสริมกีฬา 
เพ่ือให
ประชาชน 
0ในพ้ืนท่ี 
0มีความสามารถ
ดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

1. พัฒนา
กีฬาข้ัน
พ้ืนฐานและ
กีฬาเพ่ือ
มวลชน 

1.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา  
ไดรับการ
สงเสริม
สุขภาพ
พลานามัย
ใหเลนกีฬา
เพ่ือสุขภาพ 
 
2.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา 
ทุกหมูบาน 
มีอุปกรณ
กีฬาไวใชใน
การออก
กําลังกาย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

1.สงเสริม
พัฒนาการ
กีฬาเพ่ือกาวสู
ความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
2. สงเสริม
การเลนกีฬา
เพ่ือการออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

โครงการ
กีฬาตําบล
บางปลามา
สัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
จัดซื้อ
อุปกรณกีฬา 
 
โครงการ
ซอมแซม
เครื่องออก
กําลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 

 
/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 
0การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
0การสงเสริม 
0สถาบันของชาติ 
0และการนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
0การนําการ 
0เปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหาร 
0และบริการ 
0เพ่ือประโยชน 
0ของประชาชน 

1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวย
ความ
โปรงใส 
 
 
 
 
 
2. บูรณาการ
การบริหาร
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
3. การ
เทิดทูน
สถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย 

1.ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
อบต. 
บางปลามา 
ไดรับความ
ชวยเหลือ
และการ
ดูแลอยาง
เปนธรรมทุก
คน 
 
2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน 
ไดรับความเปน
ธรรมตามระบบ
ประชาธิปไตย 

 
2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
บางปลามา  
ทุกหมูบาน ไดรับ
รวมกิจกรรมการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 
บาน 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

 
 

 
10 
หมู 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

1. การบริการ
ประชาชนดวย
ความรวดเร็ว
และโปรงใส 
 
 
 
 
 
 
 
2.สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

 
2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ 

 

โครงการแกไข
ปญหาการ
วางงานและ
สงเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชนและ
โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูอาชีพ
ตางๆ ในพืน้ที่ 
อบต. 
 

โครงการ
สงเสริม
กิจกรรม
ประชาคมและ
การจัดทําแผน
ชุมชน 
 
 

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด/ 
กอง 

สาธารณสุขฯ 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
 

/ความเช่ือมโยง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 2  
0พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
การกีฬา เพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 7  
0การพัฒนา 
0โครงสราง 
0พ้ืนฐานและ 
0ระบบ
สาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑ 
0ท่ีดีไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 7  
0การพัฒนา 
0โครงสราง 
0พ้ืนฐานและ 
0ระบบ 
0สาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑ 
0ท่ีดีไดมาตรฐาน 

1. มี
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภ
คที่ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชน
อยางสูงสุด 

 
2. สงเสริม
การ
จัดระบบ 
ผังเมืองรวม 
กําหนดเขต
พ้ืนท่ีในการ
กอสราง
ตางๆ 

1.ถนน ทาง
นํ้า ไฟฟา 
ประปา ใน
พ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
มีคุณภาพท่ี
ดีและได
มาตรฐาน 
 
 
 

2.ถนน  
ทางนํ้า 
ไฟฟา            
ในพ้ืนท่ี 
อบต.        
บางปลามา 
มีคุณภาพดี
ทุกแหง 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
หมู 
บาน 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หมูบาน 

1. กอสราง
และปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
2. ปรับปรงุ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ใหมีมาตรฐาน

ครอบคลุม 
ท้ังพ้ืนท่ี 

โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
โครงการ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ใหมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ท้ังพ้ืนท่ี 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 0การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพ่ือการบริโภคและจําหนาย 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

2 0การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ0และ
สิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองชาง/ 
กองคลงั 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด กองชาง/ 
กองคลงั 

3 0การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
0ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองคลงั/ 
สํานักปลัด 

  ดานบริหารท่ัวไป แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

  ดานการดําเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสุขฯ 

/4.การขยาย0… 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  (ตอ) 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

4 0การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองสาธารณสขุ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สํานักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองสาธารณสขุฯ 

5 0การสงเสริมกีฬา  
0เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
0มีความสามารถดานกีฬา 
0สูความเปนเลิศ 

ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองสาธารณสขุฯ 

6 0การนําการเปลี่ยนแปลง 
0ดานการบริหารและบริการ 
0เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด สํานักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลงั สํานักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 
กองชาง/ 
กองคลงั/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลงั/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสขุฯ 

  ดานการดําเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ กองคลงั/ 
สํานักปลัด/ 
กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ 

7 0การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
0และระบบสาธารณูปโภค 
0ใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง สํานักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองการศึกษาฯ/ 
กองสาธารณสขุฯ 

รวม 7   ยุทธศาสตร 4  ดาน 10 แผนงาน 1 สํานัก/4 กอง  
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๔๗ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 1   
     การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการ
บริโภคและจําหนาย   

            

1.7  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

1.9  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 10 100,250,000 

1.10  แผนงาน
การเกษตร 

10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 50 6,750,000 

รวม 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 65 107,250,000 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๔๘ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 2   
     การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            

     2.4  แผนงานสาธารณสุข 11 290,000 11 290,000 11 290,000 11 290,000 11 290,000 55 1,450,000 
     2.10  แผนงานการเกษตร 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 25 1,100,000 

รวม 16 510,000 16 510,000 16 510,000 16 510,000 16 510,000 80 2,550,000 

 
 
 
 
 
 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๔๙ 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

            

     3.1  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

     3.2  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 40 5,325,000 

     3.๓  แผนงานการศึกษา  - - 15 140,000 17 310,000 17 310,000 17 310,000 74 1,070,000 
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 62 3,405,000 62 3,405,000 64 6,405,000 64 6,405,000 64 6,405,000 316 26,025,000 
     3.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 15 10,350,000 17 11,100,000 19 12,450,000 19 11,600,000 70 45,500,000 

     3.7  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

24 2,325,000 25 2,525,000 26 2,525,000 26 2,525,000 26 2,525,000 127 12,425,000 

     3.12  แผนงานงบกลาง 6 21,400,000 6 21,400,000 6 21,400,000 6 21,400,000 6 21,400,000 30 107,000,000 

รวม 109 28,245,000 132 38,935,000 139 42,855,000 141 44,205,000 141 43,355,000 654 197,595,000 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๐ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา  และการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

            

     4.๓  แผนงานการศึกษา 69 7,840,000 84 9,624,500 97 14,504,500 98 15,504,500 95 15,444,500 443 62,918,000 
     4.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 800,000 12 130,000 16 1,600,000 15 1,500,000 15 1,500,000 63 5,530,000 

รวม 74 8,640,000 96 9,754,500 113 16,104,500 113 17,004,500 110 16,944,500 506 68,448,000 

  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๑ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ ๕   
     การสงเสริมกีฬาเพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถ
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

        

  

  

     5.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 100,000 1 300,000 24 10,600,000 24 10,600,000 24 10,600,000 74 32,200,000 

รวม 1 100,000 1 300,000 24 10,600,000 24 10,600,000 24 10,600,000 74 32,200,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๒ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 6 

11การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ 
11เพื่อประโยชนของประชาชน 

            

     6.1  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

65 10,685,000 69 11,555,000 69 10,825,000 69 10,825,000 69 10,825,000 341 54,715,000 

     6.4  แผนงานสาธารณสุข 18 2,205,000 18 2,205,000 19 5,205,000 19 5,205,000 19 5,205,000 93 20,025,000 
     6.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

11 3,310,000 24 4,760,000 23 7,210,000 22 8,410,000 22 8,410,000 102 32,100,000 

     6.7  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000 

     6.9  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา     

3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 15 22,500,000 

     6.12  แผนงานงบกลาง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

รวม 101 21,030,000 118  23,310,000 118 28,070,000 117 29,270,000 117 29,270,000 571 130,950,000 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๓ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.บาง
ปลามา  
ยุทธศาสตรที่ 7  
11     การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑท่ีดีได
มาตรฐาน11          

            

7.9  แผนงาน
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

9 18,479,400 31 96,652,000 51 160,958,000 58 192,440,000 47 148,498,000 149 617,027,400 

รวม 9 18,479,400 31 96,652,000 51 160,958,000 58 192,440,000 47 148,498,000 149 617,027,400 

รวมทั้งสิ้น 323 98,454,400 407 190,911,500 474 280,547,500 482 315,479,500 468 270,627,500 2,099 1,156,020,400 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลท่ีอยูใหแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.01                        



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๕ 
 

 
 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มศักยภาพการผลิตสิคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ          

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดต้ังศูนยพัฒนาธุรกิจ
ระดับตําบล 

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

สมาชิกกลุมฯ
มีศักยภาพใน
การผลิตสินคา 
ตรงตามความ
ตองการของ
ผูบริโภค 
 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๖ 
 

 
 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ          

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดต้ังศูนยเครื่องจักร
การเกษตรระดับตําบล 

เพ่ือสราง
กระบวนการมีสวน
รวมและวิธีการ
ระดมความคิดของ
คนในชุมชน 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3) สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ 
ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

มีการ
ชวยเหลือ
เกษตรกร
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๗ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ          

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.10  แผนงานการเกษต11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เพ่ือให
เศรษฐกิจขยายตัวได มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

1)  ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

สมาชิกในกลุม
ผลิตสินคาท่ี
ปลอดภัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดการความรู
ในศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

เพ่ือสรางกระบวนการมี
สวนรวมและวิธีการระดม
ความคิดของคนในชุมชน 

จัดเวที
แลกเปลี่ยน
ความรู 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

ความรูท่ีจะใชใน
การแกปญหา
ของชุมชน 

สํานักปลัด 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๘ 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

สมาชิกกลุมฯ
มีศักยภาพใน
การผลิตสินคา 
ตรงตามความ
ตองการของ
ผูบริโภค 

สํานักปลัด 

4 โครงการถายทอดความรู
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรสามารถเรียนรูและ
นําไปปฏิบัติในฟารมได 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกร
ผูผลิตขาว ลด
การใชปุยเคมี 
50% 

สํานักปลัด 

5 โครงการสงเสริมการลด
ตนทุนการผลิตขาว ตาม
แนวคิด 3:1:2 หรือ
โครงการทํานาแบบลด
ตนทุนโดยใชอินทรีย 
 

1) เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู
และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
๒) เพ่ือใหประชาชนทํานา
โดยลดตนทุนท่ีถูกลง ลด
รายจายคายา ปุย โดยหันมา
ใชสารอินทรียชีวภาพ ท่ีมี
ตนทุนตํ่า สามารถทําดวย
ตนเองได  วัตถุดิบหาได
ภายในหมูบานและปลอดภัย
ตอสุขภาพดวย 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3)สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
4) ทํานํ้าหมักชีวภาพ 
สูตรเรงดอก สูตรเรงโต  
สารสะเดากําจัดแมลง  
ปุยหมักเชื้อราบีเวอรเลีย 
เชื้อไตรโคโนมา ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม 
1 ครั้ง 

เกษตรกร
สามารถนํา
ความรูท่ีไดไป
พัฒนาการ
เกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๕๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ
และสารสมุนไพรกําจัดแมลง 

1) ใหเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิต 
2) ใหเกษตรกร
ผลิตสินคาเกษตร
ท่ีปลอดภัย 

1) ฝกอบรม 
2) ฝกปฏิบัติ 
3) สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัด
กิจกรรม 
 1 ครั้ง 

เกษตรกร 
100 คน ผลิต
ปุยนํ้าหมัก
ชีวภาพ,
สมุนไพรกําจัด
แมลงสารสกัด
ชีวภาพ จํานวน 
4,000 ลิตร 
 

สํานักปลัด 

7 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกร 
 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูและทักษะ
เพ่ิมมากข้ึน 

ฝกอบรมให
ความรูเกษตรกร
ในเรื่องตางๆท่ี
จําเปน เชน 
ปญหาขาววัชพืช, 
ปญหาแมลง
ศัตรูพืช, การผลิต
เชื้อราบิวเวอรเรีย 
ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกร
สามารถนํา
ความรูท่ีไดไป
พัฒนาการ
เกษตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8 ปุยสั่งตัดชนิดเม็ดตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพ่ือลดตนทุน 
การผลิตภาค
การเกษตร 
 

ฝกอบรมการทํา
ปุยสั่งตัดและการ
วิเคราะหดินฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม  
1 ครั้ง 

เกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๐ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการคาใชจาย 
ในการดําเนินงานหรือ 
จัดกิจกรรมตางๆ  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาค 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล
ท่ีสามารถกระทําได 

เพ่ือคาใชจายใน
การดําเนินงาน
หรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหาร
สวนตําบลท่ี
สามารถกระทําได 

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหาร
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและสวนราชการ
ภายนอกในการดําเนินงาน
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล
ท่ีสามารถกระทําได เชน 
กิจกรรมวันรักตนไม
ประจําปของชาติ ตาม
แนวทางของกรมปาไม   
ฯลฯ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12
กิจกรรม/ป 

สามารถขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติของ
ประเทศ 

สํานักปลัด 

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือนํามาใชใน
งานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและ
จําเปน 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน  
เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซ่ีพรวนดิน
ระหวางแถว เคร่ืองดักแมลง 
ตะแกรงรอนเบนโธส  
อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย   
ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  
พันธุสัตวปกและสัตวนํ้า นํ้าเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด 
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก 
หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 20 ครั้ง มีวัสดุการเกษตร
ไวใชงาน  
เพ่ือความสะดวก
และเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

 

รวม 10 โครงการ - - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - - 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๑ 
 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 11การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 11การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 11การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ11และส่ิงแวดลอม 
2.4  แผนงานสาธารณส1ุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหความรู 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เด็ก เยาวชน  
ผูนําชุมชนและ 
ประชาชนท่ัวไป 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

จัด
กิจกรรม 
จํานวน 
1 ครั้ง 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมได
ความรูในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  
เพ่ือควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในตําบลบางปลามา 

เด็ก/เยาวชน 
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัด
กิจกรรม 
จํานวน 
1 ครั้ง 

ภาวะมละพิษ 
ท่ีมีผลตอ
สุขภาพอนามัย
ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรมใหความรูใน
การจัดการขยะโดยใชหลักการ
3Rs ในโรงเรียน/ชุมชน 
 

เพ่ือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
 

เด็ก/เยาวชน, 

ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยะมี
ปริมาณ
ลดลง 
ไมรอย
กวา 

รอยละ 5 
จากอัตรา
การเกิด
ขยะมูล
ฝอย 

 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู 
ในเรื่องการ 
คัดแยกขยะ 
โดยใชหลักการ 
3Rs 
 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการติดต้ังปายเตือน 

 หาม-ท้ิงขยะ ในท่ีสาธารณะ
ประโยชนและริมถนน 

เพ่ือแจงเตือนไมใหท้ิง
ขยะในเขตถนน และท่ี
สาธารณะประโยชน 

ท่ีสาธารณะ
ประโยชน 
ทุกแหงและ 

ถนนทุกสาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปายแจง
เตือน 

จํานวน 
20 ปาย 

ถนนและท่ี
สาธารณะ
ประโยชน
สะอาดมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ 
 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในคลอง
สาธารณะในพ้ืนท่ี  

ต.บางปลามา 
 

เด็ก เยาวชน 
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัด
กิจกรรม
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

คู คลอง 

สาธารณะมี
ความสะอาด
เรียบรอย 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปลูกตนไม 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  

ลดภาวะโลกรอน 
 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ในโรงเรียน 
 

1) โรงเรียนวัดเสาธง 
2) โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี 
3) โรงเรียนอนุบาลวัด
สวนหงส 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวของตนไม 
เพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจนในพ้ืนท่ี
ตําบลบางปลามา 
 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการใชถุงผา 

แทนถุงพลาสติก 
 

เพ่ือลดปริมาณถุงพลาสติก
ในพ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 
 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไป 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม
จํานวน  

1 ครั้ง 
 

ปริมาณถุงพลาสติก
ในพ้ืนท่ีตําบล 

บางปลามาลดลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการคัดแยกขยะ
ชุมชนและทอดผาปา 

ขยะรีไซเคิล 
 

เพ่ือลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด 
 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิดลดลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงค
พัฒนาทําความสะอาด 

พ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

เพ่ือรณรงคทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

พ้ืนท่ีสาธารณะ 

มีความสะอาด 

มากข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 

เพ่ือแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

เขตพ้ืนท่ี อบต. 
บางปลามา 
 

- - - - - 12 ครั้ง 
 

ลดปญหา
เดือดรอนรําคาญ
ดานการ
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอมใน
เขตพ้ืนที่ อบต.
บางปลามา  

 

กองสาธารณสุขฯ 

11 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 

เพ่ือรับแจงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชนเกี่ยวกับเหตุ
เดือดรอนรําคาญตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข 
 

เพ่ือรับแจงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
เกี่ยวกับเหตุรําคาญ 

- - - - - 3 
ชองทาง 

 

ประชาชนมี
ชองทางในการ
รับแจงเรื่อง
รองเรียน/ 
รองทุกข 
ของประชาชน
เกี่ยวกับเหตุ
เดือดรอน
รําคาญตาม 
พ.ร.บ.
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 11 โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๕ 
 

 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 11การสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 11การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 11การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ11และส่ิงแวดลอม 
2.10  แผนงานการเกษต11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม ปรับปรงุ 
แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
โครงการจัดประชุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

เพ่ือใหสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพท่ีดี 

สงเสริม 
ปรับปรุง แกไข 
อนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ในตําบล 
บางปลามา 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

10 
หมูบาน 

สิ่งแวดลอม 
ในตําบล 
บางปลามา 
 มีคุณภาพท่ีดี 

สํานักปลัด 

2 ทองถ่ินไทย  รวมใจภกัด์ิ 
รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 
(หนังสือ ท่ี สพ 0037.10/75  
ลงวันท่ี 8 เม.ย.54) 

เพ่ือใหสภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ี อบต.นาอยู 

จัดกิจกรรม  
จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

สภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
นาอยู 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกําจัด
ผักตบชวาในแมนํ้า  
ลําคลอง  

เพ่ือใหแมนํ้าลําคลองมี
ความสะอาด ไหลเวียน
สะดวก 

แมนํ้าทาจีน   
ลําคลองทุกสาย
ภายในเขต อบต.
บางปลามา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

แมนํ้าทาจีน 
1 สาย  

ลําคลองตางๆ  
 5 สาย 

ประชาชนสามารถ
ใชในการคมนาคม
และอ่ืนๆ ได
สะดวก 

สํานักปลัด 

4 ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวลดภาวะโลกรอน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามา ประจําป 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

เพ่ือคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ในการปลูกตนไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวลด
ภาวะโลกรอนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
4 ครั้ง 

มีพ้ืนท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกรอน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

สํานักปลัด 

5 โครงการปลูกปา 
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงถึง
ความจงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ฯลฯ 

ดําเนินการปลูกปา 
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดนอม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
แสดงความ
จงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

สํานักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ - - - 

 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๗ 
 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไ11ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือต้ังจุดตรวจ 
และสรางจิตสํานึกมี
วินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร 

1) เพ่ือเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลท่ีสําคัญ 
2) อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนท่ี
สัญจรในชวงเทศกาล 

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนบริเวณ
จุดแยกท่ีสําคัญ  
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

จัดต้ัง 
จุดตรวจ  
10 ครั้ง 

1) ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัยมากข้ึน 
2) ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษ และพิษภัย
ของการด่ืมแลวขับ 
 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๘ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใ 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือต้ังจุดตรวจ 
และสรางจิตสํานึกมี
วินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร 

1) เพ่ือเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลท่ีสําคัญ 
2) อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนท่ี
สัญจรในชวงเทศกาล 

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนบริเวณ
จุดแยกท่ีสําคัญ  
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

2๕,000 
 

จัดต้ัง 
จุดตรวจ  
10 ครั้ง 

1) ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัยมากข้ึน 
2) ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษ และพิษภัย
ของการด่ืมแลวขับ 
 

สํานักปลัด 

2 ติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV  
จํานวน ๕ จุด 

เพ่ือเฝาระวังในดาน
ความปลอดภัยใหกับ
พ้ืนท่ี 

ติดต้ังกลองวงจรปด
บริเวณท่ีทําการ 
อบต.บางปลามา  

๖๐0,000 ๖๐0,000 ๖๐0,000 ๖๐0,000 ๖๐0,000 1 แหง มีความมั่นใจใน
เรื่องความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๖๙ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รณรงคแกไขปญหาใน
ดานอาชญากรรม  โรค
เอดส การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการ
ทางเพศและการสราง
ความเข็มแข็งของสตรี
(หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 2342 
ลว.28 พ.ค.55) 

เพ่ือใหเด็กและสตรีมี
ความเข็มแข็ง ปองกัน
อาชญากรรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

จัดกิจกรรมตาง เชน 
การรณรงค 
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนสํารับเด็ก 
และสตรี ฯลฯ 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

เด็กและสตรี 
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

4 จัดสวัสดิการใหกับ
สมาชิก อปพร. 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 

จัดหาสวัสดิการ  
ใหแก อปพร. เชน  
คาเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏบิัติงาน อุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง อปพร.ปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

5 ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด หรือ ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดและเพ่ือสนับสนุนการ
จัดระเบียบสังคม หรือ 
รณรงคปองกัน  บําบัด
ฟนฟูรักษา  ใหกับ
ประชาชน  และผูติดยา
เสพติด 

1) เพ่ือปองกันไมให
ประชาชนเขาใกลยา
เสพติด 
๒) เพ่ือบําบัด ฟนฟู 
รักษา ผูติดยาเสพติด
ไมใหกลับไปติดยา 

๑) ฝกอบรม  บําบัด
ฟนฟู  รักษา  ผูติดยา
เสพติดใหเปนคนดีของ
สังคม 
๒) รณรงค
ประชาสัมพันธให
ประชาชนรูพิษภัยของ
ยาเสพติด ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดอบรม  
1 ครั้ง 

๑) ประชาชน
หางไกลจากผู
ติดยาเสพติด   
๒) ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๐ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัย 
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

1) เพ่ือศักยภาพของ
สมาชิก อปพร. 
2) เพ่ือเพ่ิมความรู
ดานกูชีพ – กูภัย 

ฝกอบรมทบทวน 
อปพร. 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ฝกอบรม 
1 ครั้ง 

อปพร.ปฏิบัติ
หนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับภัยท่ี
เกิดข้ึน 

ฝกอบรมซักซอม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ฝกอบรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย  
เมื่อภัยมา 

สํานักปลัด 

8 ปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย นํ้าปา
ไหลหลาก แผนดินถลม  
ภัยแลง ภัยหนาว 
อัคคีภัย ฯลฯ 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินการ
ปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนตางๆ 
ของประชาชนที่เกิด
จากภัยสาธารณะ
ตางๆ ฯลฯ  

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

10 
หมูบาน 

สามารถแกปญหา
ดําเนินการ
ปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนตางๆ 
ของประชาชนที่
เกิดจากภัย
สาธารณะตางๆ 
ฯลฯ ไดอยาง
ทันเวลา 

สํานักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - ๑,๐65,000 ๑,๐65,000 1,๐65,000 1,๐65,000 1,๐65,000 - - - 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๑ 
 

 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                  แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.3  แผนงานการศึกษ11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและ
แกปญหายาเสพติดใน
โรงเรียน (สําเนาหนังสือ  
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒     
ลว. ๑๓ มี.ค.๕๘) 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ี หางไกลจาก
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมทาง
วิชาการใหความรู 
แกเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ี 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ี หางไกล
จากยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอในเด็ก 

เพ่ือใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ และเด็ก
หางไกลจากโรคติดตอ 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และ
ผูปกครองนักเรียน 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 ครั้ง ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ปองกันโรคติดตอ 
และเด็กหางไกล
จากโรคติดตอ 

กองการศึกษาฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๒ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย” 

เพ่ือใหพอแมผูปกครอง
เขาใจถึงวิธีการอบรม
เด็กโดยการสรางวินัย
เชิงบวกใหมีคุณภาพ
และ   มีเจตคติท่ีดีตอ
การเลี้ยงเด็ก 

พอแมผูปกครอง
ของเด็กในเขต
พ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 ครั้ง พอแมผูปกครอง
เขาใจวิธีการ
อบรมเด็กอยาง
มี คุณภาพและ
มีเจตคติท่ีดีตอ
การเลี้ยงเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการ “พัฒนา
ความสามารถโตตามวัย” 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ 
และมีความพรอมท่ี
เหมาะสมกับวัย  

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและ 
มีความพรอม 
ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและ
มีความพรอมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง 
(พัฒนาการความสามารถ 
โตตามวัย) 

เพ่ือใหผูปกครองมคีวาม
เขาใจในตัวเด็ก ใหเด็ก 
มีความพรอมและ
ความสามารถโตตามวัย  

เด็กในศูนย
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง ผูปกครองมี
ความเขาใจใน
ตัวเด็ก   ทําให
เด็ก มีความ
พรอมและ
ความสามารถโต
ตามวัย  

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการซักประวัติประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ
รางกายและการจัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพ่ือซักประวัติ ประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ การ
ตรวจรางกาย ใหกับเด็ก
ปฐมวัย และการติดตาม 
เฝาระวังภาวะสุขภาพ
ของเด็กสงเสริม
พัฒนาการเด็กดาน
พฤติกรรมสุขภาพ 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กปฐมวัย
ไดรับการตรวจ
ภาวะสุขภาพ 
ประเมิน
พฤติกรรม และ
การติดตาม เฝา
ระวัง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการคัดกรองตรวจประเมิน
และติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก
และเด็กกอนวัยเรียน 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการตรวจคัดกรอง
ประเมินและติดตาม
พัฒนาการ 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับการตรวจคดั
กรองประเมิน
และตดิตาม
พัฒนาการ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูในเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียน 

เด็กอายุ ๐-๕ ป ไดรับการ
ประเมินพัฒนาการและ
การกระตุนพัฒนาการที่
ถูกตองตามวัยทั้งดาน
รางกาย สติปญญา 
อารมณ จิตใจและสังคม
และพัฒนาการลาชา ให
ไดรับการกระตุน
พัฒนาการใหสมวัยและ
ไดรับการรักที่ถูกตองใน
รายที่มีความผิดปกติมาก 
และการกระตุนพัฒนาการ
ที่ถูกตอง 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กอายุ ๐-๕ ป 
ไดรับการ
ประเมิน
พัฒนาการและ
การกระตุน
พัฒนาการท่ี
ถูกตองตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๔ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ โครงการสงเสริมโภชนาการ 
และแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็ก 
และเด็กกอนวัยเรียน 

1) เพ่ือประเมินและเฝา
ระวังภาวะโภชนาการเด็ก
เล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
2) เพ่ือใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน(อวน) และ
ทุพโภชนาการ (ผอม) 
ไดรับการดูแลแกไข  
3) เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีภาวะโภชนาการปกติ 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการดูแล
ภาวะ
โภชนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ 
ชองปากในเด็กเล็กและ 
เด็กกอนวัยเรียน 

เพ่ือเด็กไดรับการสงเสริม
สุขภาพในชองปากดวย
ตนเองและผูปกครองและ
เด็กปฐมวัยมีความรู ความ
เขาใจในการดูแลสขุภาพ
ชองปากอยางถูกวิธ ี

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กรับการ
สงเสริมสุขภาพ
ในชองปากดวย
ตนเองและ
ผูปกครองและ
เด็กปฐมวัยมี
ความรู ความ
เขาใจในการ
ดูแลสุขภาพชอง
ปากอยางถูกวิธี 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๑ โครงการติดตามความ
ครอบคลุมการไดรับวัคซีน 
ข้ันพ้ืนฐาน ในเด็กเล็กและ 
เด็กกอนวัยเรียน 

เพ่ือเด็กอายุ ๐ – ๕ ป 
ไดรับวัคซีนพ้ืนฐานครบ
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
เพ่ือปองกันการเกิดโรค
ท่ีสามารถปองกันดวย
วัคซีน 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กอายุ ๐ – ๕ 
ป รับวัคซีน
พ้ืนฐานครบตาม
เกณฑท่ีกําหนด  

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒ โครงการเฝาระวังโรคติดตอ 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการเฝา
ระวังโรคติดตอและ 
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 
 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับการเฝาระวัง
โรคติดตอและ
เปนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
ปลอดโรค 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๓ โครงการปองกันยาเสพติด เพ่ือใหเด็กรูจัก
ความหมายและโทษ 
ของยาเสพติด 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กรูจัก
ความหมาย 
และโทษของ 
ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๔ โครงการปองกันการจมนํ้า 
ในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กมีความรูและ
ทักษะเอาตัวรอดจาก
แหลงนํ้าตางๆ 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กมีความรู
และทักษะ 
เอาตัวรอดจาก
แหลงนํ้าตางๆ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๕ โครงการปองกันภัยและ
อุบัติเหตุในเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมและปองกัน
อันตราย เชน จากการ 
ติดอยูในรถ แกปญหาให
เด็กสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในขณะท่ีเกิด
ปญหาและเหตุท่ีไม
คาดคิดไดดวยตนเอง 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กสามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ไดเมื่อติดอยูใน
รถ 
 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๖ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๖ โครงการหนูนอยฟนสวย เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูวิธี
ดูแลรักษาฟน และทราบ
ถึงวิธีปองกันโรคฟนผุ 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูวิธีดูแล 
รักษาฟน และ 
ทราบถึงวิธี
ปองกันโรคฟนผ ุ

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๗ โครงการหนูนอยมือสะอาด เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับ
ความรูทางดานสุขภาพ
อนามัย การทําความ
สะอาดมืออยางถูกวิธี
และสามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กเล็กไดรับ
ความรูทางดาน
สุขภาพอนามัย 
การทําความ
สะอาดมืออยาง
ถูกวิธีและ
สามารถนําไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
ได 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘ โครงการรณรงค 
ทาฟลูออไรดวานิช 

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพฟน
ท่ีดี 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กมีสุขภาพฟน
ท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๙ โครงการชั่งนํ้าหนัก-วัดสวนสูง เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
ในการเจริญเติบโตท่ีดี
และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการ   
ในการ
เจริญเติบโตท่ีดี
และมีสุขภาพ    
ท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๐ โครงการหนูนอยวัยใส  
ใสใจสุขภาพ 

เพ่ือเด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนาการดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคม
และสติปญญา เต็ม
ศักยภาพ  
มีสุขภาพกายสุขภาพจิต     
ท่ีสมบูรณ 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กปฐมวัย          
มีพัฒนาการ      
ดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ 
สังคมและ
สติปญญา เต็ม
ศักยภาพ  
มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ี
สมบูรณ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๑ โครงการออกกําลงักายกันเถอะ เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกล 
จากโรค 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
ใชเวลาวาง 
ใหเกิดประโยชน
หางไกลจากโรค 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวม  ๒๑  โครงการ - - - ๑๔๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ - - - 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๘ 
 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณส1ุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํารวจจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาฯ 
 

เพ่ือใหสุนัขและแมวท่ีมี
เจาของและไมมีเจาของ
ไดรับการสํารวจและข้ึน
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมวในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 
 

สํารวจจํานวน
สัตวและข้ึน
ทะเบียนสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10 
หมูบาน 

 

สุนัขและแมว
ไดรับการข้ึน
ทะเบียนตาม
โครงการฯ
ครอบคลุม 

ท่ัวพ้ืนท่ี อบต. 
บางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๗๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปองกันและควบคุม
พิษสุนัขบา ตามโครงการสัตว 
ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศร ี

สวางควัฒน วรขัติยราชนารี 
 

เพ่ือใหสุนัขและแมวท่ีมี
เจาของและไมมีเจาของ
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 

สุนัขและแมว 

ในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 

ท่ีไดรับ 

การสํารวจ 

ข้ึนทะเบียน 
 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จํานวน  
1 ครั้ง  

10 

หมูบาน 
 

สุนัขและแมวท่ี
สํารวจข้ึน
ทะเบียนไดรับ
การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาตาม
โครงการ
ครอบคลุมท่ัว
พ้ืนท่ีตําบล 

บางปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 โครงการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและย่ังยืน 
 

เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ควบคุมปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนใน
ตําบลบางปลา
มามีความรูใน
การปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ๑ ครั้ง/ป 
 

ประชาชนมี
ความรูเรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

4 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือบริการชุมชนและ
ประชาชน 

จัดต้ังศูนย
การแพทยฉุกเฉิน 

ของ อบต.  
บางปลามา  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ศูนย 
 

ประชาชนเขาถึง
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินมากข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมหมอหมูบาน 

ในพระราชประสงค  
หมูท่ี ๑ บานยอด 
 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๑ 

บานยอด 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 1 บานยอด 
 

6 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี ๑ บานยอด 
 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ 
บานยอด 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๑ 

บานยอด 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน

โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 1 บานยอด 
 

7 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมูท่ี ๑ บานยอด 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 
 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๑ 

บานยอด 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ

และ
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 
รอยละ ๘๐ 

 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 1 บานยอด 
 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมหมอหมูบาน 

ในพระราชประสงค  
หมูท่ี ๓ บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๓ 

บานโพธ์ิศรี 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 
 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 3 บานโพธ์ิศรี 
 

9 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี ๓ บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๓
บานโพธ์ิศรี 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๓ 

บานโพธ์ิศรี 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 3 บานโพธ์ิศรี 
 

10 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน  

หมูท่ี ๓ บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศรี 
 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๓ 

บานโพธ์ิศรี 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และ

ปองกันโรค
ขาดสาร

ไอโอดีนได
อยางมี

ประสิทธิภ
าพ รอยละ 

๘๐ 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพ่ิมขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 3 บานโพธ์ิศรี 
 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี ๔ บานดาน 
 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๔
บานดาน 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๔ 

บานดาน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน 1 ครั้ง 
 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้นรอยละ 
๘๐ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานดาน 
 

12 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน  

หมูท่ี ๔ บานดาน 
 

เพ่ือควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๔ 
บานดาน 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๔ 

บานดาน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได

อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๘๐ 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพ่ิมขึ้น 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานดาน 
 

13 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมูท่ี ๔ บานดาน 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 
 

ประชาชน 

ในหมูท่ี ๔ 

บานดาน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
รอยละ ๘๐ 

 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานดาน 
 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
หมูท่ี 5 บานเสาธง 
 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 5  
มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณแข็งแรง 
 

ประชาชน  
ในหมูท่ี 5 
บานเสาธง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานเสาธง 
 

15 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี 5 บานเสาธง 
 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี 5
บานเสาธง 

ประชาชน  
ในหมูท่ี 5 
บานเสาธง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานเสาธง 
 

16 โครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก หมูท่ี 5 บานเสาธง 
 

เพ่ือชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูกของ
ประชาชนในหมูท่ี 5 
บานเสาธง 
 

หญิงต้ังครรภ
และหญิงวัย
เจริญพันธุ  
หมูท่ี 5 ตําบล
บางปลามา 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

หญิงต้ังครรภและ
หญิงวัยเจริญ
พันธุ หมูที่ 5 
บานเสาธง มี
ความรูและวิธี
ปองกันการติด
เอดสจากแมสูลูก 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

หมูท่ี 4 บานเสาธง 
 

 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการอบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 
 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 6  

บานดอนมะเกลือ 
 

18 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 
 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 6 บานดอน
มะเกลือ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมคีวามรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 6  

บานดอนมะเกลือ 
 

19 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ

และ
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 
รอยละ ๘๐ 

 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 6  

บานดอนมะเกลือ 
 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 
 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 8  
มีสุขภาพอนามัย 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 
 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุใน  
หมูท่ี 8 
บานสวนหงส 

 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 8  

บานสวนหงส 
 

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี 8  
บานสวนหงส 
 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี 8
บานสวนหงส 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 8 
บานสวนหงส 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 8  

บานสวนหงส 
 

22 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

เด็กในหมูท่ี 8 
บานสวนหงส 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ

และ
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 
รอยละ ๘๐ 

 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 8  

บานสวนหงส 
 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 9  
มีสุขภาพอนามัย 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 
 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุใน  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน 1 ครั้ง 
 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 9  

บานขนมจีน 
24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในหมูบาน  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
 

เพ่ือควบคุมปองกัน
และแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 9  
บานขนมจีน 

ประชาชนในหมูท่ี 9
บานขนมจีน 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได

อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพ่ิมขึ้น 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 9  

บานขนมจีน 

25 โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด  
To be number one  
(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
 

เพ่ือใหประชาชน 
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง 
หางไกลยาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สมาชิกชมรม  
To be number one  

จํานวน 50 คน 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม

โครงการ 

 

ประชาชนหมูที่ 9 
บานขนมจีน  
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง
หางไกลยาเสพ
ติดและใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 9  

บานขนมจีน 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 
 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 10  
มีสุขภาพอนามัย 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุใน  
หมูท่ี 10บานหัวไผ 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 10 
บานหัวไผ 

27 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 
 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 10บานหัวไผ 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 10 
บานหัวไผ 

28 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม 
และไดรับความรูดาน
อาหารและ
โภชนาการ 

เด็กในหมูท่ี 10 
บานหัวไผ 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ

และ
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 
รอยละ ๘๐ 

 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 10  
บานหัวไผ 

 
 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๘ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 11  บานโพนไร 
 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค 
และสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 11 บานโพนไร 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 11  

บานโพนไร 

30 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา  
ตานภัยมะเร็งเตานม  
หมูท่ี 11 บานโพนไร 
 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 11 บานโพนไร 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 11  

บานโพนไร 
31 โครงการสงเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในหมูบาน หมูท่ี 11  
บานโพนไร 
 

เพ่ือสงเสริมใหหญิงมี
ครรภ หญิงใหนมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ป ท่ีอยู
ในหมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม 
และไดรับความรูดาน
อาหารและโภชนาการ 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 11 บานโพนไร 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 แมมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี เด็กแรกเกิด  

มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเต็ม

ศักยภาพ  
รอยละ 80 

 

แมและเด็ก 

ในหมูบาน 

มีอนามัย 

ท่ีแข็งแรง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 11  

บานโพนไร 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๘๙ 
 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษา
และชวยเหลือ
ผูอ่ืน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 12  

บานโพธ์ิศรี 
 

33 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี 12  
บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมขึ้น 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 12  

บานโพธ์ิศรี 
 

34 โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 
 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม 

และไดรับความรูดาน
อาหารและโภชนาการ 
 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศรี 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ

และ
สุขภาพ

อนามัยท่ีดี 

รอยละ ๘๐ 
 

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

คณะกรรมการ
หมูบาน 
หมูท่ี 12  

บานโพธ์ิศรี 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๐ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการเงินอุดหนุนชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(10หมูบาน) 
 

1) เพ่ือเปนคา
ดําเนินงานของ อสม. 
ในเขต หมูบานละ 
7,500 บาท 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความเขมแข็งของ
องคกร 
3) เพ่ือสรางเครือขาย
การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
 

อสม.ดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขในเรื่อง
ตาง ๆ การบริหาร
สุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธารณสุข 

มูลฐาน (ศสมช.) 
ฯลฯ 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

กลุม
อาสาสมัคร

สาธารณสุขฯ
จํานวน 10 

หมูบาน 
 

1) เกิดการ
ดําเนินงาน 
เชิงรุก  นําไปสู
การพ่ึงตนเอง
ทางสุขภาพของ
ชุมชน 
2) ระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน
นําไปสูการ
พัฒนาสุขภาพ
อยางมีสวนรวม
ท่ีย่ังยืน 
3) เกิดการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๑ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส 
 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งฯ 
 

อุดหนุนศูนยเฉลิม
พระเกียรติชวยเหลือ
ผูปวยเอดสและ 
ผูติดเชื้อ HIV  
อําเภอบางปลามา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แหง 
 

ผูปวยโรคเอดส
และผูติดเชื้อ HIV 
ตําบลบางปลามา
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 

กองสาธารณสุขฯ 

37 อุดหนุนโครงการคาใชจาย
ในการดําเนินงานจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

ตามนโยบายของรัฐบาล
ใหกับราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค 

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล
ท่ีสามารถกระทําได 
 

เพ่ืออุดหนุนคาใชจาย 

ในการดําเนินงานจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

ตามนโยบายของรัฐบาล
ใหกับราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถกระทํา
ได 
 

อุดหนุนทําการ
เบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนราชการ
ภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีสามารถ
กระทําได ฯลฯ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 6 

กิจกรรม/ป 
 

สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล  ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม  

สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๒ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุม
โรคมือ เทา ปาก  
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

1) เพ่ือใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ 
2) เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ 

เด็ก, ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเล็กฯ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

๑)  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยหางไกล
โรคติดตอ 
๒) ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
โรคติดตอ 

กองสาธารณสุขฯ 

39 โครงการ “เยาวชน 

รุนใหม  รวมใจตานภัย 

ยาเสพติด” 
 

1) เพ่ือสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดใหนักเรียนกอนวัย
เสี่ยง ไดรับรูรับทราบถึง
ปญหาและพิษภัยของยา
เสพติด 

2) เพ่ือสรางเครือขาย
นักเรียนในการปองกัน 

และแกไขตอตานยาเสพติด 

3) เพ่ือพัฒนานักเรียน  

ใหสามารถปองกันตนเอง
ไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

4) เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหสถานศึกษาใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

เด็ก/เยาวชน, ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
ท่ัวไป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

1) นักเรียนมีความรู
ความเขาใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด 
สถานศึกษา   
มีเครือขายนักเรียน 
เครือขายผูปกครอง 
ในการปองกันและ 
แกไขตอตานยาเสพติด 
2) นักเรียนมีภูมิคุมกัน
สามารถปองกันตนเอง
ไมเขาไปเก่ียวของกับ
ยาเสพติด 
3) สถานศึกษา ชุมชน
และประเทศชาติมี
ความเขมแข็ง  ในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก 

ในชุมชน 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
การเตรียมการใน
การเฝาระวังและ
รักษาโรค 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลบางปลามา  
(10 หมูบาน) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน  
1 ครัง้  

10 หมูบาน 
 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

41 สงเสริมสุขภาพผูสูงวัยตําบล 

บางปลามา หรือ สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุตําบลบางปลามา 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
โดยไมตองเดินทาง
ไปตรวจยัง รพ. 
และชวยประหยัด
คาใชจาย 
 

ตรวจสุขภาพใหกับ
ประชาชนในโรคตางๆ 
เชน เบาหวาน ความ
ดันโลหิต มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเตานม 
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
1 ครัง้  

10 หมูบาน 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในดานสุขภาพ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

42 โครงการอบรมพ้ืนฟูความรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข  

(อสม.) 
 

เพ่ือทบทวน
บทบาทและ
ภารกิจของ อสม. 
ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนตาม
สภาพปญหา
สาธารณสุขท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

อสม. มีความรู 
ความเขาใจ 
สามารถ
ถายทอด
ความรูดาน
สุขภาพแก
ประชาชน
กลุมเปาหมาย
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
สุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบางปลามา
เชน แผนงานดานการจัดซื้อ
บริการสุขภาพ แผนงานดาน
การสนับสนุนงบประมาณแก
หนวยบริการสาธารณสุข  

แผนงานดานการสวางเสริม
สุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนทองถ่ิน แผนงานดาน
การบริหารจัดการกองทุน
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ฯลฯ 
 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาสุขภาพใหแก 
1) ประชาชนตําบล 
บางปลามา 
2) พัฒนาศักยภาพ อสม. 
3) อบรมผูนําชุมชน 
4) มีการคัดกรองและ
ปองกันโรคตางๆ ใหแก
ประชาชน 
  ฯลฯ 
 

1) ประชาชน 
ตําบลบางปลามา 
2) พัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
3) อบรมผูนํา
ชุมชน 
4) มีการคัดกรอง
และปองกันโรค
ตางๆ ใหแก
ประชาชน 
   ฯลฯ 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 15 ครั้ง 
 

ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

44 โครงการตรวจสารพิษใน
รางกาย จํานวน 10 หมูบาน 

 

เพ่ือตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 
 

ประชาชนในเขต 
อบต.บางปลามา 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 
จํานวน  

10 
หมูบาน 

 

สามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ใหมีความสุข
และมีสุขภาพ
รางกายและ
จิตใจท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

1) เพ่ือควบคุมอัตรา
การเกิดโรคฟนผุใน
เด็กปฐมวัย 

๒) เพ่ือสงเสริมให
ผูปกครองและผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของ
เด็กได 
 

เด็กกอนวัยเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

เด็กกอนวัยเรียน
มีสุขภาพชอง
ปากและฟนท่ีดี 
 

กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
วัยเรียน 

 

1) เพ่ือควบคุมอัตรา
การเกิดโรคฟนผุใน
เด็กวัยเรียน 

๒) เพ่ือสงเสริมให
ผูปกครองและผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของ
เด็กได 
 

เด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

เด็กวัยเรียน 

มีสุขภาพชอง
ปากและฟนท่ีดี 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการสงเสริม 

ทันตสุขภาพ 

ในกลุมผูสูงอายุ 
 

๑) เพ่ือใหผูสูงอายุ 

มีความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพชองปาก
เพ่ิมมากข้ึน 

๒) เพ่ือใหผูสูงอายุ
ไดรับบริการตรวจ
สุขภาพชองปาก 
 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล
บางปลามา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

๑) ผูสูงอายุมี
สุขภาพชองปาก
ดีข้ึน  

๒) ผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจ
สุขภาพชองปาก 
 

กองสาธารณสุขฯ 

48 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก 
 

1) เพ่ือลดอัตราการ
ปวยโรคไขเลือดออก 

2) เพ่ือปองกันและ
หยุดการระบาดของ
โรคไขเลือดออก 
 

หมูท่ี 1 – 12  

ตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10 หมูบาน 
 

อัตราการปวยดวย
โรคไขเลือดออก
ลดลงตาม
เปาหมายที่กําหนด  
 

กองสาธารณสุขฯ 

49 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสและ
เพศสัมพันธแกเยาวชนใน
โรงเรียน 

 

เพ่ือสรางความ
เขมแข็งในการ
ดําเนินงานเพ่ือการ
ปองกันการติดเชื้อ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรค
เอดสในโรงเรียน 

 

เด็กและเยาวชน, ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
ท่ัวไป 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ผูเขารับการอบรม
สามารถเปนแกน
นําเผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดสและ
เพศสัมพันธใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน 

ไขมัน และความดัน
โลหิตสูง 

เพ่ือตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน และ
ความดันลิตสูง 

ประชาชนในตําบล
บางปลามา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ประชาชนไดรับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ไขมันและ 
ความดันฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

51 โครงการแกไขปญหา
ฟลูออไรดในนํ้า 
 

เพ่ือแกไขปญหา
ฟลูออไรดท่ีมีคาเกิด
มาตรฐานนํ้าอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน 
 

หมูท่ี 1 – 12  
ตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ประชาชนไดใชนํ้าท่ี
สะอาดและปลอดภัย
จากปญหาของ
ฟลูออไรด 
ในนํ้าด่ืม 

กองสาธารณสุขฯ 

52 โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน/เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน 

 

เพ่ือใหผูท่ีเขารับการ
อบรมมีความรูและ
ทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

 

ผูปฏิบัติงานกูชีพ
กูภัย, ผูนําชุมชน
และประชาชน
ท่ัวไป 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูและทักษะใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องตนฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

53 โครงการฝกอบรม
อาสาฉุกเฉินชุมชน 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการชวยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
และสามารถแจงเหตุ
หรือรายงานเหตุและ
สามารถชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได 

เด็กและเยาวชน, 

ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัด
กิจกรรม 
จํานวน  
1 ครัง้ 

 

ประชาชนมีความรู ใน
การชวยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องตนและ
สามารถแจงเหตุหรือ
รายงานเหตุและ
สามารถชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินได 

กองสาธารณสุขฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก 
 

เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธใหความรู
ท่ีถูกตองเกี่ยวการกําจัด
เชื้อโรคไขหวัดนกกับ
เกษตรกรและผูท่ี
เกี่ยวของกับการเลี้ยง
สัตวปก 

หมูท่ี 1 – 12  

ตําบลบางปลา
มา อําเภอบาง
ปลามา จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

เกษตรมีความรู 
ท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการ
กําจัดถึง
ความสําคัญ 
ในการทําความ
สะอาดและ
ทําลายเชื้อโรค
ไขหวัดนก  

กองสาธารณสุขฯ 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุข และ
การปองกันโรคในดานตางๆ 

หลักสูตรการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 
 

เพ่ือปองกันและควบคุม
การระบาดของ
โรคติดตอ 
 

อบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(อสม.) พรอมท้ัง
แกนนําสุขภาพ 
จํานวน 10 

หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ในการปองกัน
และควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดตอได 
 

กองสาธารณสุขฯ 

56 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ 

“หลักสูตรการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชนและสังคม” 
 

อสม. สามารถบอก
ความหมายและอธิบาย
กระบวนการสงเสริม
สุขภาพของประชากร
ตามกลุมวัยได ฯลฯ 
 

อบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(อสม.) พรอมท้ัง
แกนนําสุขภาพ 
จํานวน 10 

หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

อสม. เขาใน
ความหมายและ
กระบวนการ

สงเสริมสุขภาพ 
ฯลฯ 

 

กองสาธารณสุขฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๙๙ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ 

หลักสูตรการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคไม
ติดตอ 
 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(อสม.) พรอมท้ัง
แกนนําสุขภาพ 
จํานวน 10 

หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

อสม. เขาใจวงจร
การระบาดของ
โรคไมติดตอ 

ท่ีเปนปญหาของ
ทองถ่ินไดหรือ
วงจรของปญหา
สาธารณสุข 

ของพ้ืนท่ี ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

58 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ 

หลักสูตรการดูแลผูสงูอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง 

เมื่อผานการอบรมแลว  

อสม.สามารถอธิบาย
หลักการ/วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/ผูปวย
เรื้อรัง 
 

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(อสม.) พรอมท้ัง
แกนนําสุขภาพ 
จํานวน 10 

หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

อสม. เขาใจ
หลักการและ
วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

59 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานการแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
การแพทยฉุกเฉิน 

ผูนําชุมชนหรือ
ประชาชนท่ัวไปท่ี
ผานการอบรม FR 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปฏิบัติงาน
การแพทย

ฉุกเฉิน 

ระยะเวลา 
1 ป 

การปฏิบัติงาน
ดานการแพทย
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

60 โครงการสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและ
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด 
 

เพ่ือสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแก 
ผูผานการบําบัดฯ 

ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม 

จํานวน  
2 ครั้ง 

 

ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดไดรับการ
บําบัดฟนฟูและ
ฝกอบรมอาชีพฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการคัดกรองประชาชน
กลุมเสี่ยงเพ่ือคนหาผูปวย 

วัณโรคเชงิรุก 
 

เพ่ือคนหาผูปวยวัณโรค
รายใหมในกลุมเสี่ยงและ
ใหการรักษาโดยเร็ว 
 

กลุมเสี่ยง 
วัณโรค 

ทุกหมูบาน 

ในพ้ืนท่ี อบต. 
บางปลามา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
1 ครัง้   

10 หมูบาน 
 

ประชาชนกลุม
เสี่ยงในพ้ืนท่ี
ไดรับการตรวจ
คัดกรองหา
ผูปวยวัณโรค  

ไดรับการรักษา  

และลดการ
แพรกระจาย
ของโรค 

กองสาธารณสุขฯ 

62 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในตําบลบางปลามาให
ไดรับการดูแลและเขาถึงการ
บริการดานสาธารณสุขอยาง
เทาเทียมกัน 
 

เพ่ือใหผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

อบต.บางปลามาไดรับ
การดูแล สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
สมาชิก  รวมท้ังสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุข
ไดอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมกัน 
 

กลุม/องคกร/
ชมรมผูสูงอายุ
และประชาชน
ในพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
1 ครัง้  

 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

อบต.บางปลามา
ไดรับการดูแล 
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และสมาชิก  

รวมท้ังสามารถ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขได
อยางท่ัวถึงและ
เทาเทียมกัน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการการแพทย
ฉุกเฉิน 
 

เพ่ือดําเนินการ
โครงการการแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ 
 

จายเพ่ือการแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน  
1 ครัง้  

 

ระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน  
สามารถดําเนินการ
ตาม กฎหมาย 
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  
ท่ีเกี่ยวของ 

กองสาธารณสุขฯ 

64 โครงการกอสราง
อาคารศูนยการแพทย
ฉุกเฉิน  

กอสรางอาคารศูนย
การแพทยฉุกเฉิน 
เพ่ือเปนสถานท่ี
ติดตอ 
ประสานงาน/
ปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉิน 

กอสรางอาคาร
ศูนยการแพทย
ฉุกเฉิน ของ อบต.
บางปลามา 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 ศูนย มีอาคาร
การแพทยฉุกเฉิน 
เพ่ือเปนสถานท่ี
ติดตอ 
ประสานงาน/
ปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉิน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 64 โครงการ - -  3,405,000 3,405,000 6,405,000 6,405,000 6,405,000 - - - 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๒ 
 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.6  แผนงานเคหะและชุมช11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังชุด
ดับเพลิงเบื้องตน  
แบบถังสารเคมี  
ประจําหมูบาน 
หมูที่ 1 

เพ่ือปองกันและ
ดับเพลิงเบื้องตน
กอนจะลุกลาม 

ติดต้ังประจําในหมูบาน 
10 จุด 
ตามแบบมาตรฐาน 
ที่ อบต.กําหนด 

- - 50,000 50,000 50,000 10 จุด สามารถแกปญหา
อัคคีภัยไดอยาง
ทันเวลา 

กองชาง 

2 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 1 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง 
จํานวน 5 จุด 

- - - - 250,000 5 จุด ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๓ 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 3 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพยสิน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 5 จุด 

- - - - 250,000 5 จุด ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

4 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 4 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 5 จุด 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 5 จุด ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

5 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 5 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 10 จุด 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๔ 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 10 จุด 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

7 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 8 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 10 จุด 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 10 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 8  
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

8 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 9 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 10 จุด 

- - - 1,100,000 - 10 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 9 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๕ 
 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 10 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 5 จุด 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 5 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 10 
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

10 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 11 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 5 จุด 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 5 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 11 
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

11 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและ
ติดต้ัง 
หมูที่ 12 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดต้ัง  
จํานวน 5 จุด 

- - - 250,000 - 5 จุด ประชาชน 
ในหมูท่ี 12 
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๖ 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

13 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 3 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

14 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 4 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

15 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 5 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๗ 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 6 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

17 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 8 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

18 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 9 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๘ 
 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 10 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชน 
ได รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

20 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 11 
 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย  
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- - 700,000 700,000 700,000 1 แหง ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

21 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย 
พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 12 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน 
จํานวน 5 จุด 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 5 จุด ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

รวม 21 โครงการ - - - 10,350,000 11,100,000 12,450,000 11,600,000 - - - 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๐๙ 
 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธีรัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาลและ 
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพ่ืออุดหนุนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธีรัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

อุดหนุน
งบประมาณ/ 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน 
ฯลฯ 

- 200,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 จํานวน  
12 ครั้ง 

 

ประชาชนไดเขา
รวมการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง 
มหาดไทยฯลฯ 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๐ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดฝกอบรมใหความรูแก
กลุมอาชีพตางๆ ในพ้ืนท่ี 
อบต. 

1) เพ่ือให
ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
2) เพ่ือใหสังคม
เกิดความเข็ม
แข็ง 

ใหการสนับสนุน
กลุมอาชีพตางๆ 
ในพ้ืนท่ี อบต. เชน 
กลุมสตรี,กลุม
ผูสูงอายุ,กลุมผู
พิการ,กลุม
ผูดอยโอกาสและ
กลุมเยาวชน ฯลฯ 
ในการจัดฝกอบรม
ใหความรูและ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 
 

200,000 จัด
อบรม  

10 ครั้ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 
มีชีวิตความเปนอยู 
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

3 แกไขปญหาการวางงาน 
และสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
หนังสือดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว0044 
ลว.8 ม.ค.52, 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท.
0891.4/ว177  
ลว.28 ม.ค.52 
 

เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชาชน 

ฝกอบรมใหความรู
การประกอบอาชีพ 
และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
ใหกับประชาชน 
ฯลฯ 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

จัด
อบรม  

10 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สงเสริมและสนับสนุน
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ของ อบต.บางปลามา 

เพ่ือใหสถาบัน
ครอบครัวมี
ความเขมแข็ง 

สงเสริมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพ่ือ
พัฒนาใหมีความเข็ม
แข็ง 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

สถาบันครอบครัว
ในพ้ืนท่ี อบต. 
บางปลามา 
มีความเข็มแข็งข้ึน 

สํานักปลัด 

5 การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ไดแก การ
สงเสริมภาวะผูนําแกสตรี 
และพัฒนาสตรี 
ในดานตางๆ 
(หนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 2342 
ลว.28 พ.ค.55) 

เพ่ือใหสถาบัน
ครอบครัว 
มีความเข็มแข็ง 

จัดกิจกรรมใหความรู
เพ่ือการพัฒนา
ครอบครัวแกประชาชน
ในพ้ืนที่ การเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว การปองกัน
และแกไขปญหา
ครอบครัว การ
เสริมสรางความเข็มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว และการ
ปองกันและแกไขปญหา
การมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร การต้ังครรภ
ในวัยรุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัด
กิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ 
อปท.(หนังสือ ท่ี มท 
0891.4/ว 1659 ลว.
24 ส.ค.53) 

เพ่ือแกไขปญหา
ความยากจน 

จัดกิจกรรม  
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  
จัดต้ังศูนยขาว
ชุมชน ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

7 สงเสริมอาชีพใหกับ 
ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ ผูปวยเอดส 

เพ่ือใหบุคคล
ดังกลาวมีรายได
เพียงพอตอการ
ยังชีพ 

 

1) จัดหาอาชีพ ท่ี
เหมาะสมใหกับ
บุคคลกลุมดังกลาว  
2)  ฝกอบรมตาม
สาขาอาชีพ ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

บุคคลกลุม
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

8 จัดหาเครื่องใชท่ีจําเปน 
พรอมกับการใหบริการ
ตรวจสุขภาพใหกับ  
ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส    
ผูพิการ  ผูปวยเอดส เชน 
แวนตา ยารักษาโรค  
เครื่องนุงหม ฯลฯ  

เพ่ือใหบุคคล
กลุมดังกลาว
สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยาง
มีความสุข 

จัดหาเครื่องใชท่ี
จําเปน พรอมกับ
การใหบริการตรวจ
สุขภาพใหกับบุคคล
กลุมดังกลาว ตาม
ความเหมาะสม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

บุคคลกลุม
ดังกลาว        
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๓ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเปน
ศูนยกลางการ
เรียนรูดาน
วิชาการและ
กิจกรรม 

จัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนตามหนังสือ
ท่ี สพ 0004/ 
ว 04826  
ลว 8 มี.ค.54 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง เด็กและเยาวชน
มีความรู
ความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน  

สํานักปลัด 

10 โครงการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2557-2561) ฯลฯ 

เพ่ือใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
แหงชาติ  
ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2557-
2561) ฯลฯ 

จัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2557-
2561) ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
ความรู มีความ
มั่นคงและมี
ความสุขในชีวิต
จากการท่ีมี
หลักประกันดาน
สิทธิเสรีภาพท่ี
ทัดเทียมกับสิทธิ
มนุษยชนสากล 

สํานักปลัด 

๑1 สนับสนุนองคกรสวัสดิการชุมชน 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0891.4/ว 2502 
ลว.20ส.ค.53) 

เพ่ือใหองคกร
สวัสดิการชุมชน
เขมแข็ง 

สนับสนุนองคกร
สวัสดิการชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง องคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง 
บริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๔ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑2 กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
(หนังสือ ท่ี สพ  
0037.10/ว 1896  
ลว 7 เม.ย.54) 

เพ่ือคุมครอง
พิทักษสิทธิสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง และ
กิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหา
การต้ังครรภกอนวัย
อันควร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ครอบครัวมี
ความเข็มแข็ง
อบอุนมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๑3 บําบัดทุกข บํารุงสุข 
แบบ ABC (Area Basde 
Collaborative 
Research)  
หนังสือดวนมาก  
ท่ี มท 0891.4/ว893  
ลว. 30 มี.ค.55 

เพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนและ
พัฒนาความ
เปนอยูของ
ประชาชนโดยใช
แนวคิดพ้ืนท่ีเปน
ตัวต้ัง 

จัดกิจกรรมจัดทํา
บัญชีครัวเรือน และ
จัดทําแผนชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๕ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑4 สงเสริม สนับสนุน  
การจัดทําแผนชุมชน 
(หนังสือ ท่ี มท 0891.4/ 
ว 856 ลว. 12 มี.ค.53) 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกร
ชุมชน และ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณา
การ เพ่ือนําขอมูล
มาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน โดยมี
คาใชจายในการ
จัดซื้อ อาหาร 
เครื่องด่ืม อาหารวาง 
ปายประชาสัมพันธ 
อุปกรณเครื่องเขียน 
ฯลฯ 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 จัดกิจกรรม 
4 ครั้ง 

ประชาชน 
มีความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

15 โครงการสรางอาชีพ 
สรางรายไดตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) เพ่ือใหประชาชน 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2) เพ่ือใหสังคมเกิด
ความเข็มแข็ง 

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ ฯลฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัดอบรม  
10 ครั้ง 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี มีชีวิต
ความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๖ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการคาใชจายใน
การดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถกระทํา
ได  หรือ โครงการแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ีและ
ขับเคลื่อนศูนยยุติธรรม
ชุมชน หรือ โครงการ
แกไขปญหาตางๆ ของ
กระทรวงตางๆ ฯลฯ 

๑) เพ่ือคาใชจายใน
การดําเนินงานหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ 
ตามนโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางราชการ
สวนภูมิภาคท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีสามารถ
กระทําได 
2) เพ่ือปองกัน
ปญหาอาชญากรรม 
สรางความ
ปรองดอง ปองกัน
ความขัดแยงดาน
สิทธิมนุษยชน 
3)ใหความ
ชวยเหลือประชาชน 
ฯลฯ 

ทําการเบิกจาย
งบประมาณใหกับ
สวนการบริหาร
ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล
และสวนราชการ
ภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการ
จัดกิจกรรมตางๆ ท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีสามารถ
กระทําได เชน 
ดําเนินงานตาม
โครงการแกไข
ปญหาในทองท่ี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ศูนยยุติธรรมชุมชน             
ตําบลบางปลามา    
ฯลฯ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12 
กิจกรรม/ป 

สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล 
ราชการ
สวนกลาง
และราชการ
สวนภูมิภาค
ไดอยางเปน
รูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคม
แหงชาติของ
ประเทศ 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๗ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนยบริการคนพิการ
ท่ัวไป ไดแก จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
สําหรับคนพิการ  
คาจัดทําปายชื่อ
ศูนยบริการคนพิการ
ท่ัวไป ฯลฯ 

เพ่ือสนับสนุนศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป ท่ีไดรับอนุญาต
ครั้งแรก และยังไมเคยไดรับ
การสนับสนุนในการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ
จัดทําปายชื่อศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

เพ่ือสนับสนุน
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง้ คนพิการไดรับ
บริการท่ี
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

18 การบริหารจัดการ
ศูนยบริการคนพิการ
ท่ัวไป ไดแก  
คาสาธารณูปโภค 
คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
คาใชจายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป คาวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ 

1) สนับสนุนคา
สาธารณูปโภคชอง
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
2) สนับสนุนคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหแก
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
3) สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
4) สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ
สํานักงาน 

เพ่ือบริหาร
จัดการ
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

1 ครัง้ เพ่ือใหการ
บริหาร
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 
เปนไปตาม
ระเบียบของ
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

สํานักปลัด 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๘ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การจัดบริการตามภารกิจ
ของศูนยบริการคนพิการ
ท่ัวไป อาทิเชน ปรับ
สภาพแวดลอม ท่ีอยูอาศัย 
หรือหองนํ้าคนพิการ 
ฝกอบรมอาชีพ  
การสงเสริมความรู ฯลฯ 

1) เพ่ือใหการบริการคน
พิการท่ัวไปไดรับความ
เดือดรอน และการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร 
สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน 
2) เพ่ือใหบริการความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน การฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ  
การฝกอบรม และการ
จัดหางานใหแกคนพิการ 

เพ่ือจัดบริการตาม
ภารกิจของ
ศูนยบริการคนพิการ
ท่ัวไป เปนไปตาม
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการใหการ
สนับสนุนเปนไปตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง้ คนพิการไดรับ
บริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

20 อุดหนุนโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี  

เพ่ือขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน 
ตามแนวทาง Suphanburi 
Model ฯลฯ 

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ 
เชน  
ศูนยอํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ฯลฯ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

จังหวัดสุพรรณบุรี
สามารถระดมความ
รวมมือทุกภาคสวน 
เพ่ือดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
ภายใตกรอบแนวคิด 
“สุพรรณบรุีรวมใจ 
ตานยาเสพติด” 
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด ฯลฯ 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๑๙ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก 

เพ่ือเปนการ
สงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแม
และเด็ก 

แมและเด็กในเขต 
อบต.บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การสงเสริม
โภชนาการ 

สํานักปลัด 

22 โครงการเย่ียมบานแมหลัง
คลอดบุตร 

เพ่ือเปนการ
เย่ียมบานแมหลัง
คลอดบุตร 

แมและเด็กในเขต 
อบต. 
บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การเย่ียมบานหลัง
คลอดบุตร 

สํานักปลัด 

23 โครงการเย่ียมบาน
ผูสูงอายุ 

เพ่ือเปนการ
เย่ียมบาน
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในเขต 
อบต. 
บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

ผูสูงอายุไดรับการ
เย่ียมเยือน 
ท่ีบาน 

สํานักปลัด 

24 โครงการทําบุญ สวดมนต  
ทุกวันพระ 

เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหม ี
การทําบุญ สวด
มนต ทุกวันพระ 

ประชาชนในเขต 
อบต. 
บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

แมและเด็กไดรับ
การสงเสริม
โภชนาการ 

สํานักปลัด 

25 โครงการสรางอาชีพการ
ทําขนมสาลี่ 

เพ่ือใหประชาชน
ท่ีสนใจฝกทํา
ขนมสาลี่ 

ประชาชนในเขต 
อบต. 
บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ทําขนมสาลี่ขายได
และทําใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

26 โครงการสรางอาชีพการ
ทําโดนัท 

เพ่ือใหประชาชน
ท่ีสนใจฝกทํา
โดนัท 

ประชาชนในเขต 
อบต. 
บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
ทําโดนัทขายได
และทําใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม 26 โครงการ - - 2,325,000 2,525,000 2,525,000 2,525,000 2,525,000 - - - 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๐ 
 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๑๒  แผนงานงบกลา11ง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เพ่ือใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จายเบี้ยยังชีพ 
ตามอัตรา  
ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว   

16,000,000 
 

16,000,000 
 

16,000,000 
 

16,000,000 
 

16,000,000 
 

12 ครั้ง บุคคลกลุม
ดังกลาว 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพผูพิการ  เพ่ือใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จายเบี้ยยังชีพ 
ตามอัตรา  
ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว   

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

12 ครั้ง บุคคลกลุม
ดังกลาว 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลัด 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๑ 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส เพ่ือใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จายเบี้ยยังชีพ 
ตามอัตรา  
ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว   

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

12 ครั้ง บุคคลกลุมดังกลาว 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

4 สมทบเงินเขากองทุน
ประกันสังคม 

 

พนักงานจาง ของ  
อบต.บางปลามา 
มีสวัสดิการ
ประกันสังคม 

เพ่ือสมทบเงิน 
เขากองทุน
ประกันสังคม 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จัด
กิจกรรม 
12 ครั้ง 

พนักงานจาง ของ 
อบต.บางปลามา  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

5 สมทบเงินเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

ขาราชการ ของ  
อบต.บางปลามา 
มีสวัสดิการ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือสมทบเงิน
เขากองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

๒10,000 ๒10,000 ๒10,000 ๒10,000 ๒10,000 1 ครั้ง ขาราชการ  
ของ อบต. 
บางปลามา  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

6 เงินสํารองจาย เพ่ือจัดสรรเปน
คาใชจายกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 
ฯลฯ 

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนใน
กรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนฯลฯ 

๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 12 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือ 

สํานักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๒ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 411 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

4.3  แผนงานการศึกษ11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ,
จัดหาสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก ท่ี
จะใชสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คาจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ 3 ครั้ง เด็กนักเรียนมี
สื่อวัสดุ อุปกรณ 
และเครื่องเลน
สงเสริม
พัฒนาการเด็ก    
ไวใช 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๓ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาหนังสือเรียน 

เพ่ือเด็กไดมีหนังสือเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล 

เด็กไดรับ
การศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บ
คาใชจาย 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 2 ครั้ง เด็กไดรับ
การศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บ
คาใชจาย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาอุปกรณการเรียน 

เพ่ือเด็กไดมีอุปกรณ 
การเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล 

เด็กไดรับ
การศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บ
คาใชจาย 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 2 ครั้ง เด็กไดรับ
การศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บ
คาใชจาย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๔ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาเครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือเด็กไดมี
เครื่องแบบนักเรียน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

เด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัยเรียน 
จนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 

- ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 4 ครั้ง เด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัยเรียนจน
จบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

เพ่ือเด็กไดมีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
ตามนโยบายรัฐบาล 

เด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัยเรียน 
จนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 

- ๖๔,๕๐๐ ๖๔,๕๐๐ ๖๔,๕๐๐ ๖๔,๕๐๐ 5 ครั้ง เด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ต้ังแตกอนวัยเรียนจน
จบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพคร ู
ท่ีสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือครูไดรับการพัฒนา 
ผูประกอบวิชาชีพคร ู

ครูในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - 30,000 30,000 30,000 3 ครั้ง ครูไดรับการพัฒนา 
ผูประกอบวิชาชีพคร ู

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาอาหารกลางวัน 

เพ่ือเด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับอาหารท่ีดี 
มีประโยชนตอรางกาย
ครบ ๕ หมู 
 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ 5 คร้ัง เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับ
อาหารท่ีดีมี
ประโยชนตอ
รางกายครบ 
 ๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๘ คาอาหารเสริม (นม) เพ่ือเด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม 
(นม) ท่ีดีมีประโยชนตอ
รางกาย  

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ 5 คร้ัง เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม (นม) 
ท่ีดีมีประโยชนตอ
รางกาย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๙ โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับบรรยากาศ 
การเรียนรู ไดสัมผัสกับ
สภาพจริงนอกหองเรียน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ปละ 
๑ ครั้ง 

เด็กรับบรรยากาศ
การเรียนรู ได
สัมผัสกับสภาพ
จริงนอกหองเรียน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10 โครงการสลัดผัก-ผลไม เพ่ือใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก ผลไมมาทําอาหารใน
รูปแบบสลัด และ
รับประทานผัก ผลไม 
มากข้ึน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง เด็กรูจักการแปร
รูปผักผลไมมา
ทําอาหารใน
รูปแบบสลัด และ
รับประทานผัก 
ผลไมมากขึน้ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑1 โครงการสมตําอรอยจงั เพ่ือเด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบในการทํา
สมตํา และฝกทักษะการ
สังเกตสิ่งตางๆ และรูจัก
การเปรียบเทียบรสชาติ  

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กรูจัก
อุปกรณและ
สวนประกอบใน
การทําสมตํา และ
สังเกตสิ่งตางๆ 
และรูจักการ
เปรียบเทียบ
รสชาติ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑2 โครงการวุนแฟนซี เพ่ือเด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กรูถึงวิธีการทําวุน
และบอกรสชาติและสี
ของอาหารได  

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กรูถึงวิธีการ
ทําวุนและบอก
รสชาติและสีของ
อาหารได  

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑3 โครงการการทําขนมไทย 
(บัวลอย) 

เพ่ือใหเด็กรูจักการทํา 
ขนมไทย(บัวลอย) 
ไดลงมือปฏิบัติเองทําให
รูคุณคาของขนมไทย 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กรูจักการทํา 
ขนมไทย(บัวลอย) 
ไดลงมือปฏิบัติเอง
ทําใหรูคุณคาของ
ขนมไทย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๗ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑4 โครงการคายสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ดานของเด็ก 
2) เพ่ือใหเด็กเกิด
ความคิดรวบยอด คิด
แกปญหาและคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลาคิด กลา
ทํา และกลาแสดงออก 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 ครั้ง 1) เด็กไดรับ
พัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ดานของเด็ก 
2) เพื่อใหเด็กเกิด
ความคิดรวบยอด  
คิดแกปญหาและ  
คิดริเร่ิมสรางสรรค 
กลาคิด กลาทํา   
และกลาแสดงออก 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑5 โครงการอาหารคาว หวาน 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
ตระหนักถึงคุณคาและ
วิธีการทําของอาหารใน
ประเภทตางๆ 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กตระหนักถึง
คุณคาและวิธีการ
ทําของอาหารใน
ประเภทตางๆ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑6 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัยทองถ่ินไทย ผาน
การเลน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการสมบูรณตาม
วัย ครบทั้ง ๔ ดาน 
ไดแก ดานรางกาย 
อารมณ สังคมและ
สติปญญา ผานการเลน
สนามเด็กเลนสราง
ปญญา 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมบูรณตามวัย
ทั้ง ๔ ดาน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑7 โครงการปฐมนิเทศ / 
ประชุมผูปกครอง ฯลฯ 

เพ่ือแจงนโยบาย และ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจใหตรงกันระหวาง
เด็ก ผูปกครองและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็ก และ
ผูปกครอง  
ในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 2 ครั้ง เด็ก ผูปกครอง  
มีความรู ความ
เขาใจ ที่ตรงกัน 
ในนโยบายของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๘ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๘ โครงการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา ฯลฯ 

เพ่ือประชุมวางแผน
งานการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
บางปลามา 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกองการศึกษา
วางแผนงาน
การศึกษาของ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และงานการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ อบต.
บางปลามา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๙ โครงการโตไปไมโกง เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูให
รูจักการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนและสราง
จิตสํานึกคุณธรรมของ
เด็กไมใหเห็นแกตัว  
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
ใหรูจักการอยู
รวมกับผูอ่ืนและ
สรางจิตสํานึก
คุณธรรมของเด็ก
ไมใหเห็นแกตัว ไม
เอาเปรียบผูอ่ืน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20 โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค 

สงเสริมใหเด็กปฐมวัย       
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค 
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค  
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 ครั้ง เด็กปฐมวัย            
ในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ       
ที่พึงประสงค 
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค     
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๒๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๑ โครงการหัวใจนักคิด 
(วิทยาศาสตรนอย) 

เพ่ือใหเด็กรูจักคิด และ
คนควา ทดลอง เพ่ือให
เกิดการเรียนรู 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจักคิด 
และคนควา 
ทดลอง เพ่ือให
เกิดการเรียนรู 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๒ โครงการพัฒนาการดาน
ภาษา 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับ
การเรียนรูในดานภาษา   
ท่ีถูกตองเหมาะสมกับวัย 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กรับการ
เรียนรูในดาน
ภาษาท่ีถูกตอง
เหมาะสมกับ
วัย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๓ โครงการพัฒนาความ
ฉลาดดานอารมณ 

เพ่ือใหเด็กไดรูจัก
อารมณของตนเองท่ี
เปนไปตาม   ชวงวัย 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กรูจัก
อารมณของ
ตนเองท่ีเปนไป
ตามชวงวัย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

24 โครงการคณิตศาสตร เพ่ือใหเด็กไดมี
ประสบการณในการ
สังเกตจําแนก
เปรียบเทียบ และ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปทรง
เลขาคณิตมีพ้ืนฐาน      
ในชีวิตประจําวัน 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมี
ประสบการณ
ในการสังเกต
จําแนก 
เปรียบเทียบ 
และพ้ืนฐาน
เก่ียวกับรูปทรง
เลขาคณิต 
มีพ้ืนฐาน ใน
ชีวิตประจําวนั 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๕ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กาวสูอาเซียนอยางมั่นใจ 

เพ่ือใหเด็ก
สามารถมีทักษะ
ทางภาษา
อาเซียนและ 
รูเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีทักษะ
ทางภาษา
อาเซียนและรู
เกี่ยวกับ
ประเทศ
อาเซียน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๖ โครงการคานิยม ๑๒ ประการ เพ่ือปลูกจิตสํานึก
ท่ีดีใหเด็กรูจัก 
รักสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีจิตสํานึก
ท่ีดีใหเด็กรูจัก 
รักสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒๗ โครงการดอกไมเปลี่ยนสี เพ่ือใหเด็กรูจักการ
สังเกตการเปลี่ยนสี
ของดอกไมและ
กลาแสดงความ
คิดเห็น 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจักการ
สังเกตการ
เปลี่ยนสีของ
ดอกไมและกลา
แสดงความ
คิดเห็น 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

28 โครงการปรับเปลี่ยนนิสัย 
หนูนอยคนใหม 

เพ่ือใหเด็กได
ปรับเปลี่ยนนิสัย
พฤติกรรมของเด็ก
และอยูรวมกัน
อยางมีความสขุ 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กปรับเปลี่ยน
นิสัยพฤติกรรม
ของเด็กและอยู
รวมกันอยางมี
ความสขุ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙ โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
“การนอนหลับยาก ในชั้น
เรียน” 

เพ่ือแกปญหาการนอน
หลับยากในตอนบาย
ของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรวม
โครงการวิจัย      
ในชั้นเรียน 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สวนมากนอน
หลับ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐ โครงการหนูนอยรักการ
อาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
นิสัยรักการอาน 
สงเสริมใหเด็กมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีนิสัยรัก
การอานมากขึ้น 
และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนได 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๑ โครงการเพาะถ่ัวงอก เพ่ือใหเด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการเพาะ
ถ่ัวงอก ฝกการสังเกต 
การเจริญเติบโตของถ่ัว
และเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 2 ครั้ง เด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการ
เพาะถั่วงอก ฝก
การสังเกต การ
เจริญเติบโตของ
ถั่วและเรียนรู
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

32 โครงการปลูกขาวโพด เพ่ือใหเด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการและ
ข้ันตอนการปลูก
ขาวโพด 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการ
และขั้นตอน
การปลูก
ขาวโพด 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๓ โครงการหองเรียนธรรมชาติ เพ่ือปลูกฝงใหเด็กได
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กได
ประสบการณ
จริงในการเรียน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๔ โครงการสื่อจากเศษวัสดุ 
เหลือใช 

เพ่ือเปนการปลูกฝงให
เด็กรูจักคุณคาของเศษ
วัสดุเหลือใช 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กไดรูจัก
ประโยชนของ
วัสดุเหลือใช 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๕ โครงการภาษาอังกฤษ 
วันละคํา 

เพ่ือใหเด็กมีทักษะใน
การฟง พูด อาน ได
อยางเหมาะสม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีทักษะใน
การฟง พูด 
อาน ไดอยาง
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๖ โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหเด็กมีจิตสํานึกใน
การรักษา
สภาพแวดลอม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีจิตสํานึก    
ในการรักษา
สภาพแวดลอม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

37 โครงการนักวิทยาศาสตรนอย เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและมี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร
และมีความคิด
รวบยอด
เก่ียวกับสิง่
ตางๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ
การเรียนรู 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๓ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๘ โครงการพืชผักสวนครัว
หนูทําเอง 

เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวิธีการ
ข้ันตอนในการปลูกผักและ
ลงมือปฏิบัติแลวเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
ผูอ่ืน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

3 ครั้ง เด็กเรียนรู
วิธีการข้ันตอน
ในการปลูกผัก
และลงมือ
ปฏิบัติแลวเกิด
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองและ
ผูอ่ืน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓๙ โครงการปลูกผักสวนครัว เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูพืชผัก
สวนครัว รูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กเรียนรู
พืชผักสวนครัว 
รูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๐ โครงการภูมิปญญาไทย เพ่ือใหเด็กรูจักการทําหรือ
ประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถ่ิน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจักการ
ทําหรือ
ประดิษฐของ
ใชจากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

41 โครงการสืบสานความดี 
ประเพณีไทย 

1) เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจัก 
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจัก
ความสําคัญของทองถ่ิน 

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจักอนุรักษ
สืบสาน
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๔ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๒ โครงการสงเสริม 
การเรียนรูประเพณี 
สารทพวน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กได
รูจักประเพณีสารทพวน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจัก
ประเพณี 
สารทพวน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๓ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน  
(กําฟา) 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กได
รูจักวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(กําฟา) 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจัก
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน  
(กําฟา) 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๔ โครงการสงเสริม
การละเลนของเด็ก 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรูจัก
การละเลนของเด็กไทย 
เชนมากานกลวย  
เดินกะลา มอญซอนผา  

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กรูจัก
การละเลนของ
เด็กไทย เชน 
มากานกลวย     
เดินกะลา 
มอญซอนผา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๕ โครงการหนูนอยเขาวัด เพ่ือใหเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมใหเด็กเขาใจ 
ในพระพุทธศาสนา 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 5 ครั้ง เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรมให 
เด็กเขาใจใน
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

46 โครงการศึกษา 
แหลงเรียนรูในชุมชน 

เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ    
การเรียนการสอน            
ใหมีความกาวหนาและ
เด็กไดประสบการณจริง        
ในการเรียนการสอน 

เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กไดเรียนรู
จาก
ประสบการณ
จริงจากแหลง
เรียนรู         

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔๗ โครงการภูมิใจทํา 
(ไมกวาดทางมะพราว) 

เพ่ือเด็กไดรูจักภูมิ
ปญญาไทยและบริบท
ของชุมชนของตนเอง 

เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กไดรูจักภูมิ
ปญญาไทย
และบริบทของ
ชุมชน 
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๘ โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (สานปลา
ตะเพียน) 

เพ่ือใหเด็กรูจักภูมิ
ปญญาทองถ่ินของ
ตนเอง 

เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

-  - 1 ครั้ง เด็กรูจักภูมิ
ปญญาทองถ่ิน
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๙ โครงการสงเสริม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กปฐมวัยรัก
และหวงแหน เห็น
คุณคาของภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กปฐมวัยรัก   
และหวงแหน    
เห็นคุณคาของ   
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50 โครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

เพ่ือใหเด็กปฐมวัยรูจัก
อนุรักษสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

เด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กปฐมวัยสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 
ในทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕1 โครงการเย่ียมบานเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือสานสัมพันธ
ระหวางบาน เด็ก 
ผูปกครอง และครศููนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
รับทราบความคาดหวัง
ของผูปกครองท่ีมีตอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และทราบขอมูลเด็ก 
เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แกไข พัฒนาสงเสริม
เด็กไปในทิศทางท่ีดี 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเลก็ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็ก 
ผูปกครอง  
และครูสาน
สัมพันธตอกัน 
และนําขอมูล
เด็ก  
มาปรับปรุง 
แกไข พัฒนา
สงเสริมเด็กไป
ในทิศทางท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕2 โครงการหนูนอยมารยาทงาม เพ่ือใหเด็กรูจักการทํา
ความเคารพออนนอม
ตอบุคคลอ่ืน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กรูจักการ
ทําความ
เคารพ     
รูจักออนนอม 
ตอบุคคลอ่ืน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕3 โครงการวันข้ึนปใหม 1) เพ่ือใหผูปกครอง
และเด็ก ไดรวม
กิจกรรมมสีัมพันธภาพ 
ท่ีดีตอกัน รวมท้ังคร ู
2) เพ่ือใหเด็กรูจัก
ประเพณี  วันข้ึนปใหม 
3) เพ่ือใหเด็กไดรวม
อวยพรและรวม
กิจกรรมการละเลน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง 1) ผูปกครอง
และเด็ก ได
รวมกิจกรรมมี
สัมพันธภาพ 
ท่ีดีตอกัน 
รวมท้ังคร ู
2) เด็กรูจัก
ประเพณี   
วันข้ึนปใหม 
3) เด็กไดรวม
อวยพรและ
รวมกิจกรรม
การละเลน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕4 โครงการวันเด็ก เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมงานวันเด็กให
เด็กกลาแสดงออก และ
เขากับผูอ่ืนได 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีสวนรวม    
ในกิจกรรม      
งานวันเด็กให
เด็กกลา
แสดงออก   
และเขากับ 
ผูอ่ืนได 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕5 โครงการวันคร ู เพ่ือใหเด็กไดรูจัก
พระคุณของครูและการ
ปฏิบัติตนกับครูไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กไดรูจัก
พระคุณของ
ครูและ       
การปฏิบัติตน     
กับครูไดอยาง
ถูกตอง
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕6 โครงการวันมาฆบูชา 1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา 
2) เพ่ือปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง 1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
2) เด็กมีจิตใจ
ท่ีดี  

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕7 โครงการวันวิสาขบูชา 1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา 
2) เพ่ือปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง 1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
2) เด็กมีจิตใจ
ท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๓๙ 
 

 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕8 โครงการถวายเทียน 
วันเขาพรรษา 

1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา 
2) เพ่ือปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง 1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
2) เด็กมีจิตใจ 
ท่ีดี  

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕9 โครงการวันแมแหงชาติ เพ่ือใหเด็กเล็งเห็น
ความสําคัญของแม ให
เด็กไดรูถึงพระคุณของ
แม ปลูกจิตสํานึกท่ีดี
ใหกับเด็ก 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กเล็งเห็น
ความสําคัญของ
แม ใหเด็กไดรูถึง
พระคุณของแม 
ปลูกจิตสํานึกท่ี
ดีใหกับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

60 โครงการวันลอยกระทง เพ่ือใหเด็กไดเห็น
คุณคาและตระหนักถึง
ความสําคัญทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และเด็กไดฝกทํา
กิจกรรมรวมกันเปน
กลุมและฝกความ
รับผิดชอบ 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กไดเห็นคุณคา
และตระหนักถึง
ความสาํคญัทาง
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
และเด็กไดฝกทํา
กิจกรรมรวมกัน
เปนกลุมและฝก
ความรับผิดชอบ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖1 โครงการสืบสาน  
ประเพณีสงกรานต 

เพ่ือใหเด็กไดสืบสาน
ประเพณีสงกรานต  
เด็กไดรวมกิจกรรม
เสริมสรางความสามัคค ี

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กไดสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต 
เด็กไดรวม
กิจกรรม
เสริมสราง
ความสามัคค ี

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖2 โครงการคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือฝกใหเด็กไดรูและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตางๆ ใหเด็กมีคานิยม 
ท่ีดีงาม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เพ่ือฝกใหเด็ก     
ไดรูและปฏิบัติ  
ตามกฎ 
ระเบียบตางๆ  
ใหเด็กมี
คานิยมท่ีดีงาม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖3 โครงการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา
และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กเล็กมี
ความรูความ
เขาใจ        
ในหลักธรรม
ของพระพุทธ 
ศาสนา 
และมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๑ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๔ โครงการหนูนอยนักออม เพ่ือฝกใหเด็กมีนิสัยรัก
การประหยัดและรูจัก
การออม 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กมีนิสัยรัก
การประหยัด
และรูจักการ
ออม 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖๕ โครงการพ่ีชวยสอน เพ่ือใหรุนพ่ีได
ชวยเหลือรุนนอง  
ทําใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
ชวยเหลือแบงปน 
ซึ่งกันและกัน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง รุนพ่ีชวยเหลือ    
รุนนอง ทําให
เกิดความรัก 
ความสามัคคี 
ชวยเหลือ
แบงปนซึ่งกัน
และกัน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖๖ โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือใหเด็กตระหนักถึง
ความสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- - ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง เด็กตระหนัก     
ถึงความสําคัญ  
ทางพุทธ
ศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

67 โครงการเติบโตตามวัย เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการ
ใฝรูอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลาเพ่ือใหเด็ก
เกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข 

เด็กในศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

- - - 1 ครั้ง เด็กเกิดการ
เรียนรูอยาง
ตอเน่ือง
ตลอดเวลา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๒ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๘ โครงการประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันภายในศูนยและ
พรอมรับการประเมิน
ภายนอก 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

ไมใช 
งบประมาณ 

1 ครั้ง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพ  
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖๙ โครงการอบรม
คอมพิวเตอร  
เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 

เพ่ือใหครูและเจาหนาท่ี
สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ 

ครูและ
เจาหนาท่ี ใน
ศูนยพัฒนา    
เด็กเล็ก 

- - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 1 ครั้ง ครูและ
เจาหนาท่ี
สามารถใชงาน
คอมพิวเตอร
เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนใหมี
คุณภาพ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

70 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ไดรับการฝกอบรม
เพ่ิมพูนความรูสามารถ
นํามาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและ
ลูกจาง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 5 ครั้ง ครูมีศักยภาพ
และความรู
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๓ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗1 คาสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาไฟฟา 
คาบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต คานํ้าประปา 
คาไปรษณีย ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปน 
คาไฟฟา  
คานํ้าประปา 
คาไปรษณีย      
คาบริการ
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต  
ฯลฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 12 ครั้ง มีไฟฟา 
นํ้าประปา 
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
ใชในการทํางาน
อยางสะดวก 
 

กองการศึกษาฯ 

๗2 คาวัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 

กองการศึกษาฯ 
และ ศพด. ของ 
อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 6 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน 
ไวใชในการ
ปฏิบัติงาน   
อยางเพียงพอ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๗3 คาวัสดุการศึกษา เพ่ือจายเปนคาจัดวัสดุ
การศึกษาใชใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ  
อบต.บางปลามา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.
บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 6 ครั้ง มีวัสดุการศึกษา
ไวใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗4 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุ  วิทยาศาสตรของ          
กองการศึกษา และ       
ของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร  
เชน สําลี 
ผาพันแผล
เวชภัณฑ ฯลฯ  
ไวใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 ครั้ง มีวัสดุ
วิทยาศาสตรไวใช
ในศูนยฯ 

กองการศึกษาฯ 

๗5 คาวัสดุดนตรี เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุดนตรีของกอง
การศึกษาฯ และของ 
ศพด. 

จายเปนคา
จัดซื้อ  ฉ่ิง ฉาบ 
กรับ กลอง  
ลูกซัด ขลุย  
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง มีวัสดุดนตรีไวใช
จัดกิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

๗6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลอลื่น 

เพ่ือจายเปนวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ของกองการศึกษาฯ 
และของศพด.อบต.บาง
ปลามา 

จายเปนคาแกส
หุงตม นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามัน
เบนซิล  ฯลฯ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 ครั้ง มีวัสดุเชื้อเพลิงไว
ใชในการ
ปฏิบัติงาน   
อยางเพียงพอ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗7 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุของกอง
การศึกษาฯ และของ 
ศพด. 

จายเปนคา
ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน 
หลอดไฟฟา 
สายไฟฟา  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการเรียน
การสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๗8 คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือจายเปนคาจัดวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรฯลฯ 
ของกองการศึกษาฯ และ
ของ ศพด.อบต. 
บางปลามา 

เพ่ือจายเปน      
คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕ ครั้ง มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
ไวใชงาน 
 

กองการศึกษาฯ 

๗9 คาวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ 
ศพด. 

จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว เชน 
แปรง ไมกวาด  
ไมถูพ้ืน ฯลฯ  
กองการศึกษาฯ 
และ ศพด. ของ 
อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง มีวัสดุงานบาน  
งานครัวไวใช      
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ  

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  ใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล 
แปนพิมพ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๘1 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือจัดซื้อวัสดุกอสราง 
ในการปฏิบัติงาน 
ในกองการศึกษาและ 
ของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน ไม 
สี ปูนซีเมนต 
ทราย กระเบื้อง 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
ใหบริการ
ประชาชน         
ไดอยางดีข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๘2 คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน 
ของกองการศึกษาฯ 
และของ ศพด. อบต.
บางปลามา 

ซอมแซมและ
บํารุงรักษา
อุปกรณตางๆ  
ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง คาซอมแซม
และ
บํารุงรักษา
ทรัพยสิน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๗ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘3 เสริมทักษะใหกับครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก โดยสงเขารวมการ
อบรมตามหลักสูตรท่ี
จําเปน 

เพ่ือใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มี
ความรูความสามารถ
และทักษะท่ีดี ในการ
จัดการสอน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ครั้ง ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก /
ผูดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 
มีความรู
ความสามารถ
และทักษะท่ีดี     
ในการจัดการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 

๘4 สนับสนุนคาพาหนะใน
การนําเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไปสงยัง
สถานพยาบาล 

เพ่ือใหเด็กไดรับความ
ชวยเหลือจากอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยได
ทันทวงที 

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับการ
ชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยได
ทันทวงที 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕ ครั้ง เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับการ
ชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยได
ทันทวงที 

กองการศึกษาฯ 

๘5 โครงการศึกษาดูงาน 
“มหกรรมการจัด
การศึกษาทองถ่ิน” /
โครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ 

เพ่ือใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ 
มีความรูและมี
นวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ มีความรูและ
มีนวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง ครู/ครผููดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ 
มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใหกับครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใหกับครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางาน
มากย่ิงข้ึน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ฯลฯ  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ 
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และเพ่ิม
ศักยภาพใน
การทํางานมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๘7 โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนให
สอดคลองตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมความรูความ
เขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนและเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางาน   
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ฯลฯ  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 ครั้ง ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ 
มีความรูความ
เขาใจในการ
จัดการเรียน
การสอนอยาง
ศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๔๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘8 คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 

เพ่ือจายเปนคารับรอง 
ตรวจเย่ียม ดูงาน ฯลฯ 
ของกองการศึกษาฯ และ 
ศพด. เชน พิธีเปดอาคาร
ตางๆ คาใชจายในการ
รับรองตอนรับ ฯลฯ 

เพ่ือตอนรับบุคคล
ท่ีมีตรวจเย่ียม  
ดูงาน ฯลฯ  
กองการศึกษา
และ ศพด. 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง รับรองตอนรับ
บุคคลท่ีมา 
ตรวจเย่ียม  
ดูงาน ฯลฯ  
กองการศึกษา 
และ ศพด. 

กองการศึกษาฯ 

๘9 คาใชจายในการสง
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางเขารวม
ประชุม/อบรม  
เพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานเพ่ือจายเปน
คาลงทะเบียน  
คาเดินทาง  
คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก 
ฯลฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

ขาราชการ/
พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง    
กองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.
บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ครั้ง ขาราชการ/
พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง 
กองการศึกษาฯ 
และ ศพด.  
อบต.บางปลามา 

กองการศึกษาฯ 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙0 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บเลม , 
คาติดต้ังไฟฟา ,  
คาติดต้ังประปา ,  
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร,คาเย็บเลม , 
คาติดต้ังไฟฟา , คาติดต้ัง
ประปา , คาติดต้ังโทรศัพท 
ฯลฯ 

จายเปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน  
คาถายเอกสาร, 
คาเย็บเลม,  
คาติดต้ังไฟฟา , 
คาติดต้ังประปา , 
คาติดต้ังโทรศัพท 
ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ครั้ง มีคาใชจาย
สําหรับ  
รายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ  
เชน  
คาถายเอกสาร, 
คาเย็บเลม, 
คาติดต้ัง
ไฟฟา ,   
คาติดต้ัง
ประปา ,   
คาติดต้ัง
โทรศัพท ฯลฯ 

กองการศึกษาฯ 

๙1 โครงการปรับปรงุราง
ระบายนํ้า 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีรางระบายนํ้าไมใหนํ้าขัง
รอบบริเวณศูนยฯ 

ปรับปรุงราง 
ระบายนํ้า  
ของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีใชใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙2 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.บางปลามา 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
มีพ้ืนท่ีใหบริการท่ี
สะอาดสะดวกและ
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม 

เทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
บางปลามา 
(ตามแบบ
มาตรฐาน  
ท่ี อบต.กําหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก   
มีพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการใชงาน 

กองการศึกษาฯ 

๙3 โครงการปรับปรงุตอเติม 
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/พ้ืนท่ีชะลาง 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ฯลฯ หองนํ้า/ หอง
อาบนํ้า/หองอาหาร/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

ปรับปรุงตอเติม
หองเรียน/
หองนํ้า/ 
หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  มี
หองเรียน/
หองนํ้า/  
หองอาบนํ้า/
หองอาหาร/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

กองการศึกษาฯ 

๙4 จัดทําปายประชาสัมพันธ
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา 

เพ่ือใหผูปกครองได
ทราบขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธตางๆ
และศูนยฯ มีปายไวใช
ประชาสัมพันธงานใน
ศูนยฯ 
 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีปาย
ประชาสัมพันธ 
เพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ผูปกครองไดทราบ
ขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ
ตางๆ และศูนยฯ 
มีปายไวใชงาน
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙5 ติดต้ังสแตนเลสดัด
หนาตาง พรอมมุงลวด 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีความปลอดภัยและ
หางไกลจากโรคติดตอจาก
ยุงลาย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ  อบต.     
บางปลามา ติดต้ัง 
สแตนเลสและมุง
ลวดหนาตาง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยและ
หางไกลจาก
โรคติดตอจาก
ยุงลาย 

กองการศึกษาฯ 

๙6 ปรับปรุงตอเติมกั้นหอง
เรียน/ หองกิจกรรม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไว
ใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

ก้ันหอง
ผนังอลูมิเนียม 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
มีหองเรียน  
หองกิจกรรม 
ใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

๙7 ปรับปรุงตอเติมกั้นหอง
เรียน/ หองกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการเด็ก  

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไว
ใชในการจัดการเรียนการ
สอนและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

ปรับปรุงตอเติม
หองเรียน/หอง
กิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาเด็ก 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
มีหองเรียน หอง
กิจกรรมใชใน
การจัดการเรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 

๙8 โครงการกอสรางท่ีจอดรถ  
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ของ อบต.บางปลามา 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่
จอดรถไวรองรับผูปกครอง/
ประชาชนที่มาติดตอ
ประสานงาน 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว ๒๐ เมตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  มีพ้ืนท่ี
จอดรถท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙9 โครงการการปรับภูมิทัศน    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ    
อบต.บางปลามา 

เพ่ือปรับภูมิทัศน 
รอบศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางปลามา 
ใหมีบรรยากาศท่ี 
นาเรียน สะอาด 
ปลอดภัย 
 

ปรับภูมิทัศนรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางปลามา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีบรรยากาศ 
ท่ีนาเรียน สะอาด
และปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

100 ปรับปรุงตอเติมฝาเพดาน เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีพ้ืนท่ีไวใชใน
การจัดการเรียนการ
สอนและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

ปรับปรุงตอเติม 
ฝาเพดานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

1) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
2) เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางในการ
สงเสริมพัฒนา กํากับ 
ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
3) เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพเด็กแรกเกิด 
0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย ครู/ผูดูแลเด็ก
มีทักษะในการดูแล
เด็กถูกตอง สราง
โอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพ 
เทาเทียมกัน 

จัดซื้ออุปกรณตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

- - 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง 1) มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  
2) มีกรอบแนวทาง 
ในการสงเสริมพัฒนา 
กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
3) เสริมสราง
ศักยภาพเด็กแรกเกิด 
0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย ครู/ผูดูแลเด็ก
มีทักษะในการดูแล
เด็กถูกตอง สราง
โอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพเทา
เทียมกัน 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัย 
ทองถ่ินไทย  
ผานการเลน 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
ปฐมวัยภายใน
ทองถ่ิน มีพัฒนาการ
สมบูรณตามวัยครบ
ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานรางกาย ดาน
อารมณ ดานสังคม
และดานสติปญญา 
ผานการเลนสนาม
เด็กเลนสรางปญญา 

สรางสนามเด็กเลน
สรางปญญาภายใน
ทองถ่ิน 

- - 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง เด็กปฐมวัยภายใน
ทองถ่ิน ไดรับการ
สงเสริมและ
สนับสนุน ใหมี
พัฒนาการ
สมบูรณตามวัย 
ครบท้ัง 4 ดาน 
ไดแก ดานรางกาย 
ดานอารมณ  
ดานสังคมและ 
ดานสติปญญา 
ผานการเลน 
สนามเด็กเลน 
สรางปญญา 

กองการศึกษาฯ 
และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐3 โครงการวันเด็กแหงชาติ 1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กให
ไดแสดงออกในทุกๆ
ดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็ก
ไดตระหนักถึง
ความสาํคญัของตน 
รูจักหนาที่และเปนคน
ดีในสังคม 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.
บางปลามา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) เด็กที่มารวมงาน
ไดแสดง
ความสามารถใน
ดานตางๆ ทําใหเด็ก
กลาคิด กลา
แสดงออกเด็ก  
มีการพัฒนาดาน
ตางๆ 
2) เด็กและ
ผูปกครองไดมี
กิจกรรมรวมกันและ
เปนการสรางความ
ผูกพันระหวาง
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐4 โครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน 
เปนคนดี มีความรู มี
ทักษะ และมีคุณลักษณะ
ที่ดี ทั้ง ๑๑ ประการ 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนที่  
อบต.บางปลามา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เด็กและ
เยาวชนเปน
คนดี มี
คุณลักษณะท้ัง 
๑๑ ประการ 
 

กองการศึกษาฯ 

๑๐5 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนและ
เด็กกอนวัยเรียนไดรับ
โภชนาการอาหารครบ 
๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน 
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 3 
โรงเรียน 
สังกัด 
สพฐ.  
ในเขต
พ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการ
อาหาร  ท่ีครบ 
๕ หมู 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๘ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐6 อุดหนุนโครงการสงเสริม
และพัฒนาทักษะอาน
ออกเขียนไดภาษาไทย 
ในสถานศึกษา 

1) เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมนักเรียนท่ีมี
ปญหาการอานออก
เขียนได  
2) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะการ
ใชภาษาไทย 
3) เพ่ือเปนการเผยแพร
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 
๑-๖  

๒๐,๐๐๐ - - - - 1
โรงเรียน 
วัดเสาธง 
สังกัด 
สพฐ.  
ในเขต
พ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

1) นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี ๑-๖ ไดพัฒนา
ทักษะการเขียนและ
การอาน 
2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทย
สูงขึน้  
3) ครไูดเผยแพร
กิจกรรม การเรียน
การสอนภาษาไทย 

กองการศึกษาฯ 

๑๐7 อุดหนุนโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ 

1) เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และ
ปลูกฝงความรัก ความ
หวงแหนใน
สภาพแวดลอมของ
ทองถ่ินตน  
2) เพ่ือสรางจิตสํานึก
และคุณธรรมในดําเนิน
ชีวิต มีความพอดี 
พอเพียง 
3) เพ่ือใหสามารถ
จัดการขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมได 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดเสาธง 
 

๒๐,๐๐๐ - - - - 1
โรงเรียน 
วัดเสาธง 
สังกัด 
สพฐ.  
ในเขต
พ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

1) นักเรียน ครู และ
ชุมชนมีความรัก 
ความหวงแหนใน
ภาพแวดลอมของ
ทองถิ่นตน 
2) นักเรียน ครู และ
ชุมชน มีจติสํานึก
และคณุธรรมในการ
ดําเนนิชวีิต  
มีความพอเพียง พอด ี
3) สามารถจดัการ
ขยะและอนรุักษ
สิ่งแวดลอมอยางมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๕๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐8 อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได อยางมี
ความสุข 
2) เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาใหนักเรียน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียน 
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา  

- ๒๐,๐๐๐ - - - 1  
โรงเรียน 
วัดเสาธง 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 
บางปลามา 

เด็กและ
เยาวชน  
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
สามารถ
ดําเนินชีวิตได 
อยางมี
ความสุข 
 

กองการศึกษาฯ 

๑๐9 อุดหนุนโครงการ 
คายสนุกคิดไปกับ 
คณิตศาสตร 

1) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตรของ
นักเรียนใหสามารถ
แกปญหา ติดสินใจได
อยางสมเหตุสมผล 
2) เพ่ือฝกทักษะทาง
สังคมใหกับนักเรียน 
ในการอยูรวมกัน  
การทํางานรวมกัน  
และการยอมรับฟง 
ความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 

นักเรียนระดับชั้น   
ประถมศึกษาปท่ี 
๑-๖      

- - ๒๐,๐๐๐ - - 1  
โรงเรียน 
วัดเสาธง 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 
บางปลามา 

1) นักเรียน 
มีเจตคติท่ีดี 
ตอวิชา
คณิตศาสตร 
2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร
ของนักเรียน
สูงข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑10 อุดหนุนโครงการ 
คายภาษาอังกฤษ 

1) เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูและพัฒนาทักษะ
การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
2) เพ่ือใหพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร
ได(ภาษาอังกฤษ)ไดดีข้ึน 

รอยละ ๗๐ ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  
๔ –๖  มีความรู
และมีพัฒนาการ
ในการฟง พูด อาน 
เขียนภาษาอังกฤษ 
ใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือสื่อสารและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ๒๖๐ 

- - - ๒๐,๐๐๐ - 1 
โรงเรียน 
วัดเสาธง 
สังกัด 
สพฐ.  

ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

นักเรียนรอยละ 
๗๐ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๔ -๖   
มีความรูและ 
มีพัฒนาการใน
การฟง พูด อาน 
เขียนสื่อสารได 

กองการศึกษาฯ 

๑11 อุดหนุนโครงการ 
แรลลี่วิชาการ 

เพ่ือเสริมทักษะ
กระบวนการในดาน
ตางๆ ของนักเรียน เชน 
องคความรู ทักษะ
กระบวนการกลุม ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะ
การแกปญหา และ
ทักษะการนําเสนอ
ผลงาน ฯลฯ 

นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี ๑ ถึงนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
๓ ของโรงเรียนวัด
โพธ์ิศร ี

๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ - 1 
โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด 
สพฐ.  

ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

นักเรียนรวมทํา 
กิจกรรม ไดรับ
ความรูและ
ทักษะในการ
ทํางานกลุม  
มีทักษะความคิด 
การแกปญหา
และสามารถ
นําเสนอผลงาน
ไดอยางดี 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๑ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑12 อุดหนุนโครงการเยาวชน
รุนใหมตานภัยยาเสพติด 

1) เพ่ือสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดใหนักเรียนกอนวัย
เสี่ยง ไดรับรูถึงปญหา
และพิษภัยของยาเสพติด 
2) เพ่ือสรางเครือขาย
นักเรียนในการปองกัน
และแกไขยาเสพติด  
3) เพ่ือพัฒนานักเรียนให
สามารถปองกันตนเองไม
เขาไปเก่ียวของกับยาเสพ
ติดสรางความเขมแข็งให
สถานศึกษา 

1) นักเรียนใน
โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี
ทุกคนเขารับการ
อบรม 
2) ประสานงาน
เครือขายตํารวจ
ประสานงานใน
โรงเรียน 
 

- - ๒๐,๐๐๐ - - 1 
โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียนทุกคน  
มีภูมิคุมกันยา
เสพติดและได
รับรูรับทราบถึง
ปญหาและพิษ
ภัยของยาเสพ
ติด 
 

กองการศึกษาฯ 

๑๑3 อุดหนุนโครงการ 
คายภาษาอังกฤษ 

1) เพ่ือเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษตาม
อัจฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง 
2) เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณจําลองของ
คาย เพ่ือเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน 
3) เพ่ือเสริมสราง
บรรยากาศ ความรวมมือ
ในการทํางานเชิงวิชาการ 

1) จัดคาย
ภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาเขารวม
ทุกคน 
2) นักเรียนได
ฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณจาํลอง
เพ่ิมขึ้น  

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - 1 
โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 
บางปลามา 

1) นักเรียนได
ฝกฝนทักษะใน
สถานการณตางๆ 
และเพ่ิมพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น  
2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3) สราง
บรรยากาศในการ
รวมงานเชงิ
วิชาการของครู
อาจารยและ
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑4 อุดหนุนโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมคานิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ ประการ 

1) เพ่ือสงเสริมให
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคม
ตามคานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
2) เพ่ือใหนักเรียนอยู
อยางมีสติและมี
พฤติกรรมอันพึง
ประสงค 

1) จัดคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองที่
ดีของสังคมตาม
คานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
2) รอยละ ๙๐ 
นักเรียนโรงเรียน
วัดโพธิ์ศรีมี
คุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองดี
ของสังคมตาม
คานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 

- ๒๐,๐๐๐ - - - 1 
โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด 
สพฐ.  

ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

นักเรียนไดรับ
การปลูกฝง
ตามหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 

กองการศึกษาฯ 

115 อุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีกําฟาไทยพวน
บานโพธ์ิศรี 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
และอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทยพวน
เผยแพรวัฒนธรรมไทย
พวนอันดีงามสูอนุชน
รุนหลัง 

เด็กนักเรียน - - - ๒๐,๐๐๐ - 1 
โรงเรียน 
วัดโพธ์ิศรี 

สังกัด 
สพฐ.  

ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

บางปลามา 

นักเรียนสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 
กําฟาไทยพวน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑6 อุดหนุนโครงการเรียนรู 
สูโลกกวาง 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรับ
การเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เด็กนักเรียน - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 
โรงเรียน 
อนุบาล 

วัดสวนหงส 
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียน 
รับการเรียนรู 
ท่ีหลากหลาย 

กองการศึกษาฯ 

๑๑7 อุดหนุนโครงการ 
เกษตรพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู
การทําเกษตรแบบพอเพียง 

เด็กนักเรียน - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 
โรงเรียน 
อนุบาล 

วัดสวนหงส 
สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนที่ 

อบต. 
บางปลามา 

นักเรียน 
รับการเรียนรู 
ท่ีหลากหลาย 

กองการศึกษาฯ 

๑๑8 โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรค
สรางสื่อสุพรรณบรุี หัวขอ 
“คานิยม หลักของคนไทย 
๑๒ ประการ” 

1) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได
รวมเฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญของตน 
รูจักหนาท่ีและเปนคนดีใน
สังคม 

บูรณาการความ
รวมมือของ
เครือขายและ
การมีสวนรวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑9 โครงการเสริมสราง
เครือขายผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย 

1) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กใหไดแสดงออกใน
ทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับ
ความสนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสังคม 

บูรณาการ 
ความรวมมือ
ของเครือขาย
และการมีสวน
รวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการมี
สวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๑20 กิจกรรมดานพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  
(สําเนาหนังสือ  
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒๖  
ลว.๖ มี.ค.๕๗) 

1) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กใหไดแสดงออกใน
ทุกๆ ดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับ
ความสนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสังคม 

บูรณาการ 
ความรวมมือ
ของเครือขาย
และการมีสวน
รวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จ 
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑2๑ โครงการจัดประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค 
สําหรับเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
หัวขอการสรางคานิยม
พ้ืนฐาน ๕ ประการ 

1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสังคม 

บูรณาการ 
ความรวมมือ 
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๑22 โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรค
สรางสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคสื่อสุพรรณบรุี 
หัวขอ “การสรางคานิยม
พ้ืนฐาน ๕ ประการ” 

1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสังคม 

บูรณาการความ
รวมมือของ
เครือขายและ 
การมีสวนรวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑23 โครงการ “ตลาดนัดสื่อดี” 1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสงัคม 

บูรณาการ 
ความรวมมือ 
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๑๒4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงัหวัด 

1) เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน 
2) เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง 
3) เพ่ือกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาท่ีและ
เปนคนดีในสงัคม 

บูรณาการ 
ความรวมมือ 
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย 
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒5 โครงการ “พัฒนาการ 
ดานภาษา” 

1) เพ่ือใหเด็กไดรับ
การปฏิบัติและการ
เรียนรูท่ีถูกตองตามวัย
ท่ีเหมาะสม 
2) เพ่ือใหเด็กมีการ
เรียนรูในดานภาษาท่ี
ถูกตอง 
3) เพ่ือใหเด็กมีใจรักท่ี
จะเรียนรูในดานภาษา  
มีความสนุกสนานใน
การเรียน 

1) เด็กจะไดรับ
การเรียนรูในดาน
ภาษาท่ีตรงตามวัย 
2) เด็กมีสุขนิสัย 
ท่ีดีในการอานออก
เขียนได  
ไปพรอมๆ กัน 
3) เด็กมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 
กลาคิด กลาทํา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) ระดับ
ความสาํเร็จ 
ในการบูรณาการ
ความรวมมือ 
ของเครือขาย 
2) ระดับ
ความสาํเร็จของ
กระบวนการ 
มีสวนรวม 

กองการศึกษาฯ 

๑26 โครงการเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมใหกับเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ไดศึกษาแหลงเรียนรู 
เชน ศึกษาแหลงเรียนรู
ชุมชน การฝกอาชีพ 
ฯลฯ 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนที่  
อบต.บางปลามา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชน  
ไดรับความรูจาก 
แหลงเรียนรู
ชุมชน  
การฝกอาชีพ 
ฯลฯ 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๑๒6  โครงการ - - 7,๘4๐,๐๐๐ 9,624,5๐๐ ๑4,504,5๐๐ ๑4,504,5๐๐ ๑5,444,5๐๐ - - - 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๘ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 4 11 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

4.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา 11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการคายพุทธบุตร/
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

1) เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ผูเขารับ
การอบรมมีทัศนคติท่ีดี
ตอพระพุทธศาสนา 
2) เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝกปฏิบัติ
ตามวิ๔ แบบพุทธ 
3) เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม แกเด็กและ
เยาวชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 

ปละ  
2 ครั้ง 

1) เด็ก เยาวชน 
และประชาชน   
ผูเขารับการอบรม
มีทัศนคติ ที่ดีตอ
พระพุทธศาสนา 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิ๔ 
แบบพุทธ 
2) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เขาถึงหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๖๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการจัดงานพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีตางๆ 
 

1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
รูจักพิธีทางศาสนา
และประเพณีตางๆ 
2) เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก 
รูจักรัก ประเพณีไทย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 

ปละ 
7 

ครั้ง 

1) เด็ก เยาวชน 
และประชาชน  
ผูเขารับการ
อบรมมีทัศนคติ 
ท่ีดีตอ
พระพุทธศาสนา 
เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ผูเขารวมอบรม
ไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิ๔ 
แบบพุทธ 
2) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เขาถึงหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๐ 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการเกี่ยวกับการ 
จัดงานพระราชพิธีตางๆ 
 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา 
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 

ปละ  
5 ครั้ง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 
 ไดรวมทําบญุ 
ตักบาตรถวาย
เคร่ืองราช
สักการะและจุด
เทียนชยัถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ  
รวมท้ังแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการวันคลายพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
และวันพอแหงชาติ 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารย 
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง 
อบต.บางปลามา 
แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 
 ไดรวมทําบญุ 
ตักบาตรถวาย
เคร่ืองราช
สักการะและจุด
เทียนชยัถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ  
รวมท้ังแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
กํานัน ผูใหญบาน 
คณะครูอาจารย 
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจาง 
อบต.บางปลามา 
แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 
 ไดรวมทําบญุ 
ตักบาตรถวาย
เคร่ืองราช
สักการะและจุด
เทียนชยัถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ  
รวมท้ังแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา 
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
กํานัน 
ผูใหญบาน  
คณะครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 
 ไดรวมทําบญุ 
ตักบาตรถวาย
เคร่ืองราช
สักการะและจุด
เทียนชยัถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ  
รวมท้ังแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 
 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา 
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

- - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 
 ไดรวมทําบญุ 
ตักบาตรถวาย
เคร่ืองราช
สักการะและจุด
เทียนชยัถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ  
รวมท้ังแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพ่ืออุดหนุนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

อุดหนุน
งบประมาณ/ 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน 
ฯลฯ  

- 200,000 200,000 200,000 200,000 12 ครั้ง 
 

ประชาชนได
เขารวมการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และ
นโยบาย
กระทรวง 
มหาดไทย ฯลฯ  

กองการศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโครงการแขงขันเรือ
ยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวมหาวชิร 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หรือโครงการ
อุดหนุนเกี่ยวกับการแขงขัน
เรือยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานฯ หรือ โครงการ
อุดหนุนเกี่ยวกับการแขงขัน
เรือยาวอ่ืนๆ ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขัน
เรือยาว 
2) เพ่ือเสริมสราง
ความสามัคคีในหมู
คณะภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน 
3) เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

1) สงเสริมการ
ทองเท่ียวและ
อนุรักษประเพณี 
2) อุดหนุน
งบประมาณ/
หนวยงานราชการ 
เชนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
และจังหวัด ฯลฯ 

- ๕0,000 - - - ปละ 
1 ครั้ง 

 

ประชาชน 
มีจิตสํานึก
รวมกันอนุรักษ 
สืบทอด
ประเพณี 
แขงเรือยาว 
ไวใหอนุชน 
รุนหลัง ใหเกิด 
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการแขงขัน
เรือยาวประเพณี  / 
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ
การแขงขันเรือ ฯลฯ 

1) เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีการ
แขงขันเรือยาวของ
อําเภอบางปลามาใหคง
อยูตอไป 
2) เพ่ือสรางเสริมความ
สามัคคีในหมูคณะ และ
ความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน 
และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1) จัดการแขงขัน 
เรือยาว 
2) ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรวมกันอนุรักษ
สืบทอดประเพณีแขงเรือ
ยาวไวใหอนุชนรุนหลัง 
ใหเกิดความเขมแข็งใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
3) อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน  
ท่ีทําการปกครอง 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

ประชาชน 
มีจิตสํานึก
รวมกันอนุรักษ 
สืบทอด
ประเพณี 
แขงเรือยาว 
ไวใหอนุชน 
รุนหลัง ใหเกิด 
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

11 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี / 
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ
ประเพณีแหเทียนพรรษา  
ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจการ
ทองเท่ียวจังหวัด
สุพรรณบุร ี
2) เพ่ือเพ่ิมรายไดดาน
การทองเท่ียว 
3) เพ่ือเปนการอนุรักษ
และสงเสริมประเพณี
เขาพรรษา 

1) สงเสริมการทองเท่ียว
และอนุรักษประเพณี 
2) อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน  
ท่ีทําการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรี ฯลฯ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

ประชาชนได
เขารวมงาน
กอใหเกิด การ
อนุรักษและ
สงเสริม
ประเพณี
เขาพรรษา 
และสงเสริม
การทองเท่ียว 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี 
ฯลฯ 

เพ่ือเปนการเทิดทูน 
และปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย เปน
การแสดงความ
จงรักภักดี ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ 
ทุกพระองค เปนการ
เสริมพลัง สรางความรัก 
ความสามัคคี  
สรางความปรองดอง 
สมานฉันทของคน 
ในชาติ  

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน  
ท่ีทําการปกครอง 
อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 

ปละ  
5 ครั้ง 

เทิดทูน และ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย 
แสดงความ
จงรักภักดี ตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และพระบรม
วงศานุวงศ  
เสริมพลัง 
ความรัก  
ความสามัคคี 
ความปรองดอง 
สมานฉันทของ
คนในชาติ  

กองการศึกษาฯ 

13 อุดหนุนโครงการการจัด
งานประเพณีสงกรานต / 
อุดหนุนโครงการจัดงาน
เกี่ยวประเพณีสงกรานต
ตางๆ ฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและอนุรักษ
ประเพณี 

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน  
ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

ประชาชนได 
เขารวมงาน
กอใหเกิด  
การอนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
ใหสืบทอดแกคน
รุนหลัง 

กองการศึกษาฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑4 อุดหนุนโครงการสงเสริม      
และอนุรักษประเพณีไทย
พวนบานโพธ์ิศรี 
(ประเพณีกําฟา) 

1) เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม 
ไทยพวน  
2) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
และเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยพวนอันงามสูอนุชน
รุนหลัง 
3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมท่ีมรีากฐาน
มาจากวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็งและนําไปสู 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
กลุม ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมูบาน อสม. 
ฯลฯ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
อนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
พวน เผยแพร
วัฒนธรรมไทย
พวนอันงามสู
อนุชนรุนหลัง 
และวัฒนธรรม
ทองถ่ินมีความ
เขมแข็งและ
นําไปสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

กองการศึกษาฯ 

๑5 อุดหนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ 
ชาวไทยพวนจังหวัด
สุพรรณบุร ี

เพ่ือสงเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวไทยพวน 

อุดหนุน
งบประมาณการ
จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ชาวไทยพวน 
ใหชมรมไทยพวน
จังหวัดสุพรรณบุร ี

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑ ครั้ง สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ 
ชาวไทยพวน 

กองการศึกษาฯ 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๗๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑6 โครงการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมวันทองถ่ินไทย 

1) เพ่ือระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๕  
2) เพ่ือเปนการแสดง
ความรัก ความสามัคคี 
รวมคิด รวมทํา ความ
พรอมเพรียงของหมูคณะ 
3) เพ่ือใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนทองถ่ิน  
ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ท้ังดานรางและจิตใจ 
สรางความสามัคค ี
ในหมูคณะ 

ประชาชน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจาง อบต. 
บางปลามา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

1) ประชาชน  
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง  
อบต.บางปลามา
ไดรวมกิจกรรม
ในวันทองถ่ินไทย 
2) ไดเลนกีฬา
ออกกําลังกาย 
และมีความรัก
ความสามัคคี
ภายในทองถ่ิน
เดียวกันและ
ระหวางทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๑6  โครงการ - - ๘๐๐,๐๐๐ ๑,30๐,๐๐๐ ๑,60๐,๐๐๐ ๑,50๐,๐๐๐ ๑,50๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๐ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 112 พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา 11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬาตําบล 
บางปลามาสัมพันธ 

1) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กํานัน 
ผูใหญบาน คณะครูอาจารย
นักเรียน คณะผูบริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต. 
บางปลามา  ไดเลนกีฬา 
ไมพ่ึงพายาเสพติด 
2) เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยแกประชาชนทุก
เพศทุกวัยใหเลนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 
3) เพ่ือสงเสริมใหชุมชน 
รูรักสามคัคี รูแพ รูชนะ  
รูอภัย และมีนํ้าใจนักกีฬา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลามา 
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ  
๑ ครั้ง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ไดเลนกีฬา 
ทําใหสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง  รูจัก
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
อีกท้ังปญหา
ดานยาเสพติด
ของชุมชนลด
นอยลง 

กองการศึกษาฯ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ จัดซื้ออุปกรณกีฬา เพ่ือไวใชในการจัด
กิจกรรม หรือไวให
หมูบานไวใชในการออก
กําลังกาย และไวบริการ
ชุมชนและสังคม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ  
5 ครั้ง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ไดใชอุปกรณ
กีฬาในการจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

๓ ซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือใหประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 
และเครื่องออกกําลัง
กายใชงานอยาง
ปลอดภัย 

เครื่องออกกําลัง
กายมีความ
ปลอดภัย  

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ หมูบาน  
ท้ัง ๑๐ 
หมูบาน 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออก
กําลังกายท่ี
ปลอดภัยใช
งานอยาง
ท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

5 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

6 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและมี
สุขภาพพลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

8 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

9 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดต้ังบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน  และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

11 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดต้ังบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน  และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

12 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดต้ังบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน  และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึงและ 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ติดต้ังบริเวณหมูบาน 
สามารถใหเด็กเยาวชน  
และประชาชน 
ไดออกกําลังกาย 
อยางท่ัวถึง 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

1) ประชาชน  
มีเครื่องออกกําลัง
กายท่ีปลอดภัยใช
งานอยางท่ัวถึง 
2) ประชาชน 
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

14 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 1 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

15 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 3 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 4 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

17 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 5 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

18 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก 

หมูท่ี 6 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูท่ี 8 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

20 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูท่ี 9 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

 

21 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูท่ี 10 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๘ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 11 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลน
สนามเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 11 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

23 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี 12 

เพ่ือใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้อเครื่องเลน
สนามเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็ก 
หมูท่ี 12 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

24 โครงการแขงขันกีฬา/
โครงการสงเสริมกจิกรรม
การเรียนรูและกีฬา 

เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูดานกีฬา 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- - 100,000 100,000 100,000 ปละ  
1 ครั้ง 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน  
มีความรูดานกีฬา 
 

กองการศึกษาฯ 

รวม 24  โครงการ - - 1๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๘๙ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ11ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอบางปลามา  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพ่ือใหการอํานวยการ
ของศูนยฯ ของ  
อ.บางปลามาเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

อุดหนุน
งบประมาณให 
อปท./ 
อ.บางปลามา/
หนวยงานราชการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พัฒนาสนับสนุนศูนย
รวบรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
อ.บางปลามา  หรือ 
อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือ 
อุดหนุนศูนยบริการ
ประชาชน 
ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารตลอดจน
เปนสถานท่ีกลาง
ในการจัดซื้อจัด
จาง 
2) เพ่ือเปน
สื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ
การจัดซื้อจัดจาง
ของเทศบาล/
อบต. 
3) เพ่ือใหการ
อํานวยการของ
ศูนยฯ ของ                    
อ.บางปลามา
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
4) ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ 
5) ประชาชน
ไดรับการบริการ
อยางท่ัวถึง 

อุดหนุน
งบประมาณให 
อปท./ 
อ.บางปลามา/ 
ท่ีทําการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอบาง
ปลามา หรือ 
หนวยงานราชการ 
ฯลฯ 

๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร
หรือประชาชน
ไดรับการชวยเหลือ 
หรือประชาชน
ไดรับบริการได
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๑ 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เงินอุดหนุนศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
อุดหนุนงบประมาณ 
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการประชารัฐ
รวมใจตอสู เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดอยางย่ังยืน 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

1) เพ่ือดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุร ี
2) เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปราบ การ
บําบัดรักษาของแตละ
หนวยงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
3) เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกหมูบานและ
ชุมชน 
4) เพ่ือระดมความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีในการ
รวมมือกันดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณให 
อปท./ 
อ.บางปลามา/
หนวยงาน
ราชการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุน 
1 ครั้ง 

 

ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 รายจายเพ่ือใหไดมา 
ซึ่งบริการ เชน  
คาถายเอกสาร,  
คาเย็บเลม,  
คาติดต้ังไฟฟา,  
คาติดต้ังประปา, 
 คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร,  
คาเย็บเลม,  
คาติดต้ังไฟฟา,  
คาติดต้ังประปา, 
 คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

จายเปน 
คาถายเอกสาร,  
คาเย็บเลม,  
คาติดต้ังไฟฟา,  
คาติดต้ังประปา, 
 คาติดต้ังโทรศัพท 
ฯลฯ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 2๐ครั้ง อบต.บางปลามา 
มีเงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บ
เลมคาติดต้ัง
ไฟฟา ประปา 
และโทรศัพท 
ฯลฯ ใชอยาง
สะดวก 

สํานักปลัด 

5 รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพ่ือจายเปนคารับรอง 
(รายจายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองของ 
อปท.) พิธีเปดอาคาร
ตางๆ คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

เพ่ือรับรอง หรือ
เลี้ยงรับรองของ 
อบต.บางปลามา 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 2๐ครั้ง เพ่ือใหมี
คาใชจายในการ
รับรองหรือเลี้ยง
รับรอง ในพิธี
ตางๆ 

สํานักปลัด 

6 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สงบุคลากร
ดังกลาวเขารับการ
อบรมตามตําแหนง 
ตามหนาท่ี ตาม
สถาบันตางๆ ท้ัง
ของรัฐ และเอกชน  

900,000 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 ๕๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สํานักปลัด 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการคาใชจายสําหรับ
การเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซอม หรือคาใชจาย
สําหรับการเลือกต้ังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือ จัดการเลือกต้ังท่ัวไป 
สําหรับการเลือกต้ังสมาชิก 
และผูบริหารทองถ่ิน  

เพ่ือใหการปกครอง
ทองถ่ินเขมแข็ง 

จัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินเปนการ
ท่ัวไป หรือเลือกต้ัง
ซอม หรือคาใชจาย
สําหรับการเลือกต้ัง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนด หรือ 
จัดการเลือกต้ังท่ัวไป 
สําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิก และผูบริหาร
ทองถ่ิน ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดการ
เลือกต้ัง 
2 ครั้ง 

ประชาชน
สามารถเขามามี
สวนรวมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดซื้อพวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชา และ 
พวงมาลา ฯลฯ 

เพ่ือใชในงานพิธีตางๆ 
ของ อบต.บางปลามา 

จัดซื้อพวงมาลัย  
ชอดอกไม กระเชา 
และพวงมาลา ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 ครั้ง เพ่ือใชงานพิธี
ตางๆ ของ  
อบต.บางปลามา 

สํานักปลัด 

9 ฝกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมพัฒนาระบบ
แรงจูงใจใหกับ ผูบรหิาร 
สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จาง ฯลฯ 

เพ่ือเปนการสงเสริม
ใหบุคลากรของ 
อบต. เปนผูมี
คุณธรรม  จริยธรรม
ระบบแรงจงูใจในการ
ทํางาน 

1) ประชาสัมพันธ
โครงการ 
2) จัดหาวิทยากร  
และดําเนินการ
ฝกอบรม 
3) ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯ 
กรณีจางเหมาท้ัง
สิ่งของและแรงงาน 
ใหจายจากคาใชสอย 
สวนกรณีท่ี อปท. 
เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 2๐ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

สํานักปลัด 

11 ใหทุนการศึกษาแก ผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จางและประชาชนท่ัวไปใน
การเขารับการศึกษาตอ 
ระดับ ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กับ
สถาบันการศึกษาท่ีรวมมือ
กับกรมสงเสริมฯ  
และสถาบันอ่ืนๆ ฯลฯ 

1) เพ่ือเปนการเพ่ิม
ศักยภาพใหกับ
บุคลากรของ อบต. 
2) เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาพัฒนาอบต. 
3) เพ่ือให
ประชาชนนําความรู
ท่ีไดหลับมาพัฒนา
ทองถ่ิน 

1) ประกาศรบัสมัคร
ใหกับบุคลากรท่ี
สนใจ ประชาชน
ท่ัวไป  และทําการ
คัดเลือกตามความ
เหมาะสม 
2)  ใหทุนการศึกษา 
ฯลฯ 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 ครั้ง บุคลากร
สามารถ 
นําความรูท่ีได 
มาพัฒนา
ทองถ่ินได 

สํานักปลัด 

12 พัฒนาระบบ IT ให
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหมีระบบ IT  
ท่ีทันสมัย ในการ
ทํางานและบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ สําหรับ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ IT 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 10 ครั้ง มีระบบ IT ท่ี
ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๕ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ทัศนศึกษาดูงานของ 
ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
ลูกจาง 

เพ่ือนําความรูใหม ๆ 
มาพัฒนา หนวยงาน 

1) ทัศนศึกษาดูงาน 
ตามสถานท่ีตางๆ  
2) จัดหายานพาหนะ, 
อาหาร,เครื่องด่ืม,วัสดุ
และ อุปกรณท่ีจําเปน
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรของ 
อบต.นําความรู
ท่ีไดกลับมา
พัฒนา
หนวยงาน 

สํานักปลัด 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ,หมึก, 
ปากกา,ยางลบ,นํ้ายาลบ
คําผิด,ธงชาติ,นํ้าด่ืม
สําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

สํานักปลัด 

๑5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัด
รัดสายไฟ, เทปพัน
สายไฟ, สายไฟฟา,
ลําโพง,ไมโครโฟน,ขาต้ัง
ไมโครโฟน, 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 20 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

สํานักปลัด 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑6 จัดซื้อวัสดุงานบาน 
งานครัว 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุงานบาน
งานครัว เชน หมอ,
กระทะ,กะละมัง,
แปรง, ไมกวาด, 
แกวนํ้า, จานรอง,
ผงซักฟอก, นํ้ายาดับ
กลิ่น,เขง,ถวยชาม,
ชอนสอม, กระจก
เงา,กระติกนํ้ารอน,
กระติกนํ้าแข็ง, 
ถังแกส ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

สํานักปลัด 

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อวัสดุกอสราง 
เชน ไมตางๆ,คอน 
คีม,ชะแลง,จอบ,สิ่ว,
เสียม,นํ้ามันทาไม, 
ทินเนอร,สี,ซีเมนต,  
ทราย ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

18 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุ
ยานพาหนะ 
และขนสง เชน 
แบตเตอรี่ ยาง ลอ 
นํ้ามันเบรก หัวเทียน  
ไขควง ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น เชน 
นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
เบนซิน, นํ้ามันจารบี, 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

สํานักปลัด 

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย เชน สําลี
และผาพันแผล,
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล , 
เคมีภัณฑ,ออกซิเจน 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

21 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน  
ขาต้ังกลอง,เลนสซูม,  
กระเปาใสกลอง
ถายรูป,เมมโมรี่การด, 
แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร, 
วีดีโอเทป แผนซีดี),
ภาพถายดาวเทียม 
ฯลฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20 ครั้ง ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากข้ึน  

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย 
เชน เครื่องแบบ, 
เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่องหมายยศและสงักัด,ถุง
เทา,รองเทา,เข็มขัด, หมวก, 
ผาผูกคอ,เครื่องแตงกาย
ชุดฝกโขนละคร  
ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีเครื่องแบบท่ี
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน  

สํานักปลัด 

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดนร,  
แปนพิมพ,เมาส,เมนบอรด, 
เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ ฯลฯ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีวัสดุ
คอมพิวเตอร
ในการใช
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๒4 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุการศึกษา เชน 
ซื้อตําราวิชาการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ  

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 20 ครั้ง มีตําราใช
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๒๙๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒5 จัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
เชน ถังดับเพลิง, 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 5 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

๒6 จัดซื้อวัสดุสนาม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุสนาม เชน 
เตนท,ถุงนอน,เข็มทิศ, 
เปล,เตียงสนาม ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

๒7 จัดซื้อสํารวจ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุสํารวจ เชน 
บันไดอลูมิเนียม, 
เครื่องมือแกะสลัก, 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท 
ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

สํานักปลัด 

28 จัดซื้อวัสดุอ่ืน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุอ่ืน เชน 
มิเตอรนํ้า – ไฟฟา 
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
ฯลฯ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 จางท่ีปรึกษา เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต. 

จัดจางท่ีปรึกษาซึง่ไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ  หรือ เพ่ือจาย
เปนรายจายอ่ืนๆ เชน 
คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพ่ือการจัดหา หรือปารับ
ปรุงครุภัณฑ ท่ีดิน และ
หรือสิ่งกอสราง พัฒนา
ระบบตางๆ คาดําเนินการ
จางองคกรหรือสถาบันท่ี
เปนกลางเพ่ือเปน
ผูดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับริการตาม
การประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (Local 
Performance 
Assessment ) ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 4 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 จัดทําแผนพัฒนากําลังคน 
พัฒนาระบบกระจาย
อํานาจสูการตัดสินใจของ
พนักงานทุกระดับ 

๑) เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ใหเปนมืออาชีพ 
๓) เพ่ือพัฒนาหนวยงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๑) แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนและระบบตางๆ 
๒) ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
กําหนดระบบและ
แนวทางในการ
ปฏิบัติ 
๓) นําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ พรอม
ติดตามประเมินผล 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑ ครั้ง ๑) ไดบุคลากร
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒) บริหารงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 

31 โครงการเสริมสราง
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา หรือฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาระบบแรงจูงใจ
ใหกับ ผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน พนักงานจาง 
ฯลฯ 

เพ่ือเปนการสงเสริมให
บุคลากรของ อบต. เปน 
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม
ระบบแรงจงูใจในการ
ทํางาน 

1) ประชาสัมพันธ
โครงการ 
2) จัดหาวิทยากร  
และดําเนินการ
ฝกอบรม 
3) ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

- - - - - จัด
กิจกรรม  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 
ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

สํานักปลัด 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการ Big Cleaning Day ๑) เพ่ือบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกันและ
ถวายเปนพระราชกุศล
แดสถาบัน
พระมหากษัตริย 
๒) เพ่ือสงเสริมให
คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต.พนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง ทําความ
สะอาด อาคารสถานท่ี 
ปรับปรุงภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมของท่ี
ทําการ อบต.ให
สะอาดตามหลัก ๕ ส. 

คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
อบต.บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม 
๒ ครั้ง 

๑) ไดรวมการแสดง
ความจงรักภักดี 
๒) คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
ไดรวมกันทําความ
สะอาด อาคาร 
สถานท่ี  
ปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม 
ของท่ีทําการ อบต.
ใหสะอาดตามหลัก 
๕ ส. 

สํานักปลัด 

33 โครงการ รวมพลังแหงความ
ภักดี 

เพ่ือบําเพ็ญประโยชน
รวมกันและถวายเปน
พระราชกุศลแด
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
อบต.บางปลามา 

- - - - - จัด
กิจกรรม 
๖ ครั้ง 

คณะผูบริหารฯ 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
ไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๓ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหผูบริหาร 
บุคลากรขององคกร มี
ความรู ความเขาใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 

- - - - - 60 คน ผูบริหาร บคุลากร 
นําความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการ
ทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

35 มาตรการ "เสริมสราง
องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต" 

เพ่ือเสริมสรางองค
ความรูดานการ
ตอตานการทุจริตแก
คณะผูบริหารสมาชิก
สภา และพนักงาน
สวนตําบล 

ขอมูล/องคความรูดาน
การตอตานการทุจริต ท่ี
นํามาเผยแพรมากวา 4 
เรื่องข้ึนไป 

- - - - - 4 เรื่อง ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ 
มีองคความรูดาน
การตอตานการ
ทุจริต 

สํานักปลัด 

36 กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” 

เพ่ือแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกร
ปกครอง 
สวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการ
ทุจริตในองคกร 
ท่ีบริหาร 

1) ประกาศเจตจํานง 
การตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
๒) มีการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารตอ
สาธารณะชน อยางนอย 
1 ครั้ง 
๓) แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 

- - - - - ประกาศ  
1 ฉบับ 

การบริหารงาน
โปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริต
ของบุคลากร 
อปท.ได 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๔ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1) เพ่ือลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 

๑) เพ่ือลดข้ันตอนใน
การทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา 
ใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
๔) พนักงานและ
เจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ 
อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชา ซึง่
มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การดําเนินการเรื่องน้ัน
โดยตรง 

- - - - - ประชาชน
ผูรับบริการ 
100 คน 

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตอขอรับ
บริการ และมคีวามพึง
พอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที ่
๒) การปฏิบัติราชการ
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมคีวาม
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัติราชการ
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือกําหนดมาตรการ
ดานความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล
ของ อบต. 

จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 
มาตรการ 

- - - - - 1  
มาตรการ 

การปฏิบัติงาน
บุคลากรมี
รูปแบบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่
ถูกตองโปรงใส 
สามารถ
ตรวจสอบได 

สํานักปลัด 

39 มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติอนุญาตสั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือใหการบริหาร
ราชการภายใตกรอบ
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และเกิดประโยชน
สูงสุดแกราชการ 

คณะผูบริหาร ปลัด 
อบต. และหัวหนาสวน
ราชการ 

- - - - - 2 ครั้ง การบริหาร
ราชการเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว เกิด
ประโยชน
สูงสุดแก
ราชการ 

สํานักปลัด 

40 มาตรการ "จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ" 

เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติ
ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

บุคลากรในองคกร
ปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัด 
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - - 42 คน การปฏิบัติงาน 
มีความซื่อสัตย 
สุจริต เปนไป
ตามแนว
ทางการบริหาร
กิจการ
บานเมืองท่ีดี 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
กลไกการตรวจสอบจา
หนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระ ท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบ อปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.บางปลามา 
จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- - - - - 2 ครั้ง มีกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หนวยงาน
ภาครัฐและ
องคกรอิสระท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

42 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มาใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน" 

เพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสารและเพ่ิม
ชองทางใหประชาชนได
มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
บางปลามา 

ศูนยขอมูลขาวสาร  
อบต.บางปลามา  
จํานวน 1 แหง 

- - - - - 1 แหง มีการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
อันเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือน
ความจริง 

สํานักปลัด 

43 มาตรการ "เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย" 

เพ่ือใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ
และเขาถึงงาย 

มีขอมูลประเภทตางๆ  
เผยแพรตอประชาชน
ในพ้ืนท่ีและเขาถึงได
สะดวก 

- - - - - มีขอมูล
ขาวสาร
ตางๆ 

เผยแพรตอ
ประชาชน 
มากกวา 

10 
ประเภท 

ประชาชนหรือ
ผูรับบริการ
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๗ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 มาตรการ "จัดใหมีชองทาง
ท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา” 

เพ่ือใหมีชองทางการ
เผยแพรขอมูลท่ี
หลากหลาย สามารถ
เขาถึงงาย 

มีชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
หลายหนวยงาน 

- - - - - ชองทางการ
เผยแพร
ขอมูล

ขาวสารได
อยางนอย 
5 ชองทาง 

มีชองทางการ
เผยแพรขอมูลท่ี
หลากหลาย 
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดสะดวก
มากย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

45 มาตรการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน 

เพ่ือเปนชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียน 
หรือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากประชาชน 

มีชองทางและกําหนด
ข้ันตอนกระบวนการใน
การรองเรียน 

- - - - - 3 ชองทาง ประชาชนได
รับทราบข้ันตอน
กระบวนการและ
แสดงความ
คิดเห็นผาน
ชองทางตางๆ ใน
การรองเรียน 

สํานักปลัด 

46 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไดอยาง
ถูกตองตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ 

การปฏิบัติราชการ
เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด 

- - - - - 1 ครั้ง ปฏิบัติราชการ 
ไดอยางถูกตอง
เปนไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักปลัด 

47 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

เพ่ือติดตามและ
ประเมินการควบคุม
ภายในระดับองคกร
ของ อบต.บางปลามา 

สวนราชการทุกสวนมี
การติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - - ปละ 1 ครั้ง ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปองกัน
และลดความ
เสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิผล 

ทุกสวนราชการมีการ
ติดตาม ประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

- - - - - ปละ 1 ครั้ง มีรายงานผล
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในเสร็จตาม
กําหนดเวลา 

สํานักปลัด 

49 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงต้ัง 
การโอนยาย 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแล การบริหารงาน
บุคคล ใหเปนไปดวย
ความโปรงใส เปนธรรม 

มีกลไกในการ
บริหารงานบุคคลท่ี
โปรงใส เปนธรรม 

- - - - - ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล การ
บริหาร 
งานบุคคล 

สํานักปลัด 

50 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

เพื่อสรางการเรียนรูและ
ประสบการณการทํางาน
ใหกับสมาชิกสภาฯ ใหมี
ความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทหนาที ่

สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

- - - - - 20 คน สมาชิกฯ มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน เขาใจ
บทบาท หนาท่ี
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

51 กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

เพ่ือเปนกลไกสําหรับ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารฯ จากสมาชิก
สภาฯ 

สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา 

- - - - - 20 คน สมาชิกฯ เขาใจ
บทบาทหนาท่ี
และรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 

สํานักปลัด 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๐๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

เพ่ือแสดงเจตนารมณ
และใหประชาชนมีสวน
รวมในการแกไขปญหา
การทุจริต 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- - - - - 10 หมูบาน ประชาชนเกิด
ความ
ตระหนักใน
บทบาทหนาท่ี
ในการรวมกัน
ปองกันและ
แกไขปญหา
การทุจริต 

สํานักปลัด 

53 มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 

เพ่ือสรางแกนนํา แนว
รวมและเครือขายใน
การรักษาผลประโยชน
ของทองถ่ิน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  
สถาบันศึกษา และ 
ภาคประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 
 

- - - - - มีเครือขาย
อยางนอย  

1 เครือขาย 

เกิดความ
รวมมือ  
รวมใจ ในการ
ปองกันการ
ทุจริต 

สํานักปลัด 

รวม 53 โครงการ  - - 6,735,000 6,765,000 6,765,000 6,765,000 6,765,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๐ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน  

จัดซ้ือ วัสดสุํานักงาน เชน 
กระดาษ,หมึก, ปากกา,
ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,  
น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงานฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงานใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

กองคลงั 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน  

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนบันทึกขอมูล , 
อุปกรณเก็บสํารองขอมูล , 
แปนพิมพ , เมนบอรด, 
เมาส ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 ครั้ง มีวัสดุคอมพิวเตอร
ใชปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

กองคลงั 

3 จัดซื้อวัสดุวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น 

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน,มันเครื่องฯลฯ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใหบริการ 

กองคลงั 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอรี่,  
ยางนอก,ยางใน ฯลฯ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
ใหบริการชุมชนและ
สังคมเพ่ิมมากข้ึน 

กองคลงั 

5 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

เพ่ือบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินให
สามารถใชงานไดปกติ 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมอุปกรณ
ตางๆ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 20 ครั้ง เพ่ือใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ 

กองคลงั 

6 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังโทรศัพท ,  
คาเย็บเลม ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาติดต้ังไฟฟา ,  
คาติดต้ังประปา ,  
คาติดต้ังโทรศัพท ,  
คาเย็บเลม ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร  
คาเย็บเลม ,คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังประปา ,  
คาติดต้ังโทรศัพท,  
คาเย็บเลม ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

กองคลงั 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๑ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน  
พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรมตามตําแหนง
หนาท่ี ตามสถาบันตางๆ 
ท้ังของรัฐ และเอกชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง บุคลากร
ดังกลาว 
มีความพรอม 
ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

กองคลงั 

8 โครงการจางเหมา
บริการ 

เพ่ือจางเหมาบริการ
คนงานท่ัวไป ใหมา
ปฏิบัติงานใน กองคลัง 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
บริการคนงานท่ัวไป ใหมา
ปฏิบัติงานในกองคลัง  
อบต.บางปลามา 

320,000 320,000 250,000 250,000 250,000 2 อัตรา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 
ของกองคลัง 

กองคลงั 

9 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร  
e-laas 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานให 
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย 
โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร e-laas 
เชน การเตรียมอุปกรณ  
การปรับปรงุอุปกรณ  
การปรับปรงุระบบใหมี
ความพรอมท่ีจะรองรบั
การทํางานฯลฯ 

30,000 30,000 - - - 4 ครั้ง ไดเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

กองคลงั 

10 โครงการจัดเก็บภาษี  
สํารวจภาษี และ
คาธรรมเนียมเคลื่อนท่ี 

เพ่ือจัดเก็บรายไดใหได
ตรงตามเปาหมาย และ
อํานวยความสะดวก 
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

ออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ีคลอบคลุมทุก
หมูบาน จํานวน 10 
หมูบาน และจัดเก็บภาษี
ตางๆ ทุกภาษีฯ ท่ี อบต.
สํารวจและมีขอมูล 

500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 10 
หมูบาน 

อบต.มีรายได
เพ่ิมข้ึน รวมถึง
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
สะดวกในการ
ชําระภาษ ี

กองคลงั 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๒ 
 

 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดทําขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

1) เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได
ของ อบต. 
2) เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี 
มีระบบท่ีแนนอน 
 

1) เสนอโครงการ 
2) จัดทําแผนท่ีแมบท 
3) ข้ันตอนการคัดเลือกขอมูลท่ีดิน 
4) ข้ันตอนการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 
5) ข้ันตอนการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
6) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เชน การจัดทํา
ฐานขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และการ
เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ 

500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 10  
หมูบาน 

1) อบต.มี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
2) อบต.มี
ขอมูลการ
คลังครบถวน 
3) มีระบบ
การจัดเก็บ
ภาษีท่ี
แนนอน
ถูกตองและ
เปนธรรม 
 

กองคลงั 

12 โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษ ี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดของ อบต. 
 

ประชาชนผูประกอบการสถาน
บริการตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บาง
ปลามา ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ี

- - 10,000 10,000 10,000 10  
หมูบาน 

อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีได 
100% ไมมี
ผูคางชําระ 

กองคลงั 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 คาสาธารณูปโภค  
คาไฟฟา 

เพ่ือจายเปน 
คาไฟฟา ของ อบต.
บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

20 ครั้ง มีไฟฟาใช
อยางสะดวก 

กองคลงั 

14 คาสาธารณูปโภค  
คานํ้าประปา  
คานํ้าบาดาล 

เพ่ือจายเปน 
คานํ้าประปา  
คานํ้าบาดาล ของ 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปน คานํ้าประปา   
คานํ้าบาดาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีนํ้าประปา 
ใชอยาง
สะดวก 

กองคลงั 

15 คาสาธารณูปโภค  
คาบริการโทรศัพท 

เพ่ือจายเปน 
คาบริการโทรศัพท 
ของ อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาบริการ 
โทรศัพท 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีโทรศัพท ใช
อยางสะดวก 

กองคลงั 

16 คาสาธารณูปโภค 
คาบริการไปรษณีย 

เพ่ือจายเปน 
คาไปรษณียฯลฯ ของ
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีการสงขอมูล
ขาวสารทาง
ไปรษณีย 

กองคลงั 

17 คาสาธารณูปโภค 
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ือจายเปนคาบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม ของ 
อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปนคาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 ครั้ง มีการสื่อสาร
และ
โทรคมนาคม 
ใชอยาง
สะดวก 

กองคลงั 

รวม 17    โครงการ - - 3,950,000 4,750,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 - - - 

รวม 70    โครงการ - (สํานักปลัด+กองคลัง) 10,685,000 11,515,000 10,825,000 10,825,000 10,825,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๔ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.4  แผนงานสาธารณสุ11ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ,หมึก, 
ปากกา,ยางลบ,นํ้ายา
ลบคําผิด,ธงชาติ,นํ้าด่ืม
สําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัด
รัดสายไฟ, เทปพัน
สายไฟ, สายไฟฟา,
ลําโพง,ไมโครโฟน,ขา
ต้ังไมโครโฟน, 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 10 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

กองสาธารณสุขฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ,กระทะ,
กะละมัง,แปรง,ไมกวาด,
แกวนํ้า, จานรอง,
ผงซักฟอก, นํ้ายาดับกลิ่น
,เขง,ถวยชาม,ชอนสอม, 
กระจกเงา,กระติกนํ้ารอน,
กระติกนํ้าแข็ง,ถังแกส, 
ถังขยะ ฯลฯ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการ
ชุมชนและ
สังคมเพ่ิมมาก
ข้ึน  

กองสาธารณสุขฯ 
 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน แบตเตอรี่ , 
ยางนอก, ยางใน, 
นํ้ามันเบรก,หัวเทียน, 
ไขควง  ฯลฯ  

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากขึ้น  

กองสาธารณสุขฯ 
 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล, 
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันจารบี
และนํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

6 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 
 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย เชน  
นํ้ายาตางๆ, เวชภัณฑ, 
เคมีภัณฑ ฯลฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง้ 
 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สะดวกมากข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน  
ขาต้ังกลอง,เลนสซูม,  
กระเปาใสกลองถายรูป,
เมมโมรี่การด, 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร, วีดีโอเทป แผน
ซีดี),ภาพถายดาวเทียมฯลฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20 ครั้ง ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากข้ึน  

กองสาธารณสุขฯ 

 

8 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย 
เชน เครื่องแบบ, 
เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่องหมายยศและสงักัด,ถุง
เทา,รองเทา, 
เข็มขัด, หมวก,ผาผูกคอ, 
เครื่องแตงกายชุดฝกโขน
ละคร ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีเครื่องแบบท่ี
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน  

กองสาธารณสุขฯ 
 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล, 
หนวยประมวลผล, 
ฮารดดิสกไดนร,  
แปนพิมพ,เมาส,เมนบอรด, 
เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ ฯลฯ  

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง มีวัสดุ
คอมพิวเตอรใน
การใช
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๗ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ 
 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
ภาชนะรองรับมลูฝอยฯลฯ 

จัดซื้อภาชนะรองรับ
มูลฝอยฯลฯ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 500  ใบ 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

11 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร 

สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง ฯลฯ 
 

เพ่ือให บุคลากรมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 

สงบุคลากรดังกลาว
เขารับการอบรมตาม
ตําแหนง ตามหนาท่ี 
ตามสถาบันตางๆ ท้ัง
ของรัฐ และเอกชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๕๐ ครั้ง 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บเลม,  

คาติดต้ังไฟฟา,  

คาติดต้ังประปา, 

 คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ เชน  
คาติดต้ังไฟฟา,  

คาติดต้ังประปา,  

คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 
 

จายเปนคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม 
ติดต้ังไฟฟา,  

ติดต้ังประปา,  

ติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10 ครัง้ 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

13 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 
 

เพ่ือจายเปนคาบํารุง รักษา
และซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
ฯลฯ 
 

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯกรณี  
จางเหมาท้ังสิ่งของ 
และแรงงานใหจาย
จากคาใชสอย 
สวนกรณีท่ี อปท.  
เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10 ครัง้ 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 คาสาธารณูปโภค 

คาบริการไปรษณีย 
เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย
ฯลฯ ของ.อบต.บางปลามา 

เพ่ือจายเปน 
คาบริการไปรษณีย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

15 โครงการซอมแซมรถ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 

มูลฝอย  
 

เพ่ือใหรถเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย ใชงานไดเปนปกติ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

ดําเนินการซอมแซม
รถเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย  
ใหสามารถใชงานได
เปนปกติ และมี
ประสิทธิภาพ 

ในการเก็บ ขน  

สิ่งปฏิกูลมลูฝอย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 ครั้ง รถเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูลมลูฝอย 

มีประสิทธิภาพ
ในการเก็บ ขน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

16 คาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

กองสาธารณสุขฯ 

อบต.บางปลามา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10 ครั้ง 
 

เพ่ิมระสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากข้ึน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

17 คาประกันภัยรถยนต 
 

เพ่ือจายเปนคาประกันภัย
รถยนตฯ 

 

ทําประกันภัยรถยนต 
เชน รถบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครัง้ 
 

เพ่ือใหเกิดความ
คุมครองเวลา
เกิดอุบัติเหตุ
ตางๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๑๙ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

1) เพ่ือลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน 
๒) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน 
๓) เพ่ือรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ 
๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 
 

๑) เพ่ือลดข้ันตอนใน
การทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามาใหสั้นลง 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา 
๓) ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
๔) พนักงานและ
เจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา 
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ 
อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชา  
ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การดําเนินการเรื่องน้ัน
โดยตรง 

- - - - -  ประชาชน
ผูรับ 

บริการ  

50 คน 
 

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเรว็ใน
การติดตอขอรับบริการ 
และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
๒) การปฏิบัตริาชการ 
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓) การปฏิบัตริาชการ 
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ 
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดี
ขึ้นและทําใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากย่ิงขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม 18 โครงการ - -  2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๐ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ,หมึก,  
ปากกา,ยางลบ,นํ้ายาลบ
คําผิด,ธงชาติ,นํ้าด่ืม
สําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
เชน ฟวส,เข็มขัดรัด
สายไฟ, เทปพันสายไฟ, 
สายไฟฟา,ลําโพง,
ไมโครโฟน, 
ขาต้ังไมโครโฟน, 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากขึ้น  

กองชาง 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๑ 
 

 
 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดซื้อวัสดุ
กอสราง 

เพ่ือนํามาใชใน
งานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและ
จําเปน 

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  
ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร 
ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

20 ครั้ง มีวัสดุกอสรางไว
ใชงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสม
ในการทํางาน 

กองชาง 

4 จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, 
ยางใน, นํ้ามันเบรก,  
หัวเทียนและไขควง  ฯลฯ 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธ์ิภาพ 
ในการทํางานและ 
การบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

5 จัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิง 
และหลอลื่น 

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม 

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล, 
นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันจารบีและ
นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกใน
การใหบริการ 

กองชาง 

6 จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

เพ่ือนํามาใชใน
งานตางๆ ท่ี
เหมาะสมและ
จําเปน 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน 
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก 
ฯลฯ 

100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

20 ครั้ง เพ่ิมประสิทธ์ิภาพ 
ในการทํางานและ 
การบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี 
ฟลม เมมโมรีการดฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10 ครั้ง เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชน
และสังคม 

กองชาง 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม 

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร 
เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 5 ครั้ง สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ไดเร็วข้ึน 

กองชาง 

9 จัดซื้อวัสดุสํารวจ 
 

เพ่ือนํามาใชในงาน
สํารวจตางๆ ท่ี
เหมาะสมและจําเปน 

จัดซื้อวัสดุสํารวจ 
เชน เทปวัดระยะ  
บันไดอลูมิเนียม  
เครื่องมือแกะสลัก 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท 
ฯลฯ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 ครั้ง มีครุภัณฑ
สํารวจไวใชงาน 
เพ่ือความ
สะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จางท่ีปรึกษา เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต. 

จัดจางท่ีปรึกษาซึง่ไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ ฯลฯ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 4 ครั้ง เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพ่ิม
มากข้ึน  

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๔ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

เพ่ือจายเปน 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯ กรณีจาง
เหมาท้ังสิ่งของและ
แรงงาน ใหจายจาก 
คาใชสอย สวนกรณีท่ี 
อปท. เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 

2๐ ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

กองชาง 

12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บเลม,  
คาติดต้ังไฟฟา,  
คาติดต้ังประปา,  
คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาติดต้ังไฟฟา, 
คาติดต้ังประปา,  
คาติดต้ังโทรศัพท 
ฯลฯ 

จายเปนคาถายเอกสาร 
คาเย็บเลม ติดต้ังไฟฟา, 
ติดต้ังประปา,  
ติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา  
มีเงินจายคา 
ถายเอกสาร  
คาเย็บเลม 
คาติดต้ังไฟฟา 
ประปา และ
โทรศัพท ฯลฯ  
ใชอยางสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๕ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร 
สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง ฯลฯ 

เพ่ือให บุคลากรมี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรม 
ตามตําแหนง ตามหนาท่ี 
ตามสถาบันตางๆ ท้ังของ
รัฐ และเอกชน  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

2๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

กองชาง 

14 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล 
หมูท่ี 5  

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
ระบบประปา
บาดาล  หมูท่ี 5 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณประปาบาดาล  
หมูท่ี 5 ตามมาตรฐาน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

- 200,000 - - - 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

15 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล 
หมูท่ี 6  
 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
ระบบประปา
บาดาล  หมูท่ี 6 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณประปาบาดาล  
หมูท่ี 6 ตามมาตรฐาน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

- 200,000 - - - 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

16 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 1  

11เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 1  
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

17 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 3  

11เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 3  
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๖ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 4  

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 4  
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

19 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 5  

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 5 
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

20 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 6  

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา  
หมูท่ี 6 เริ่มจากบาน 
นายทุง คลายลอย  ถึงบาน
นายสมปอง ทองตัน  
ติดต้ังเสาไฟฟา 
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- - 600,000 - - 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

21 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 8  

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 8  
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

22 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 9  

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 9  
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๗ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 10 

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูท่ี 10 
ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

24 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 11 

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูท่ี 11 
ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

25 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 12 

11เพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูท่ี 12 
ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

รวม 25  โครงการ - - 3,310,000 4,760,000 7,210,000 8,410,000 8,410,000 - - - 

 
 
 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๘ 
 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช 11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเสริมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและการ
เลือกต้ังแกประชาชน  
(หนังสือ ท่ี ลต (สพ) 
0704/ว 227  
ลว.23 ก.พ.53) 

1)  เพ่ือใหประชาชนรูถึง
สิทธิหนาท่ี ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
2) เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักในการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถ่ิน 
3) เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ในการเลือกต้ังผูบริหาร
ทองถ่ิน และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน โดยเชิญวิทยากร จาก 
กกต.สุพรรณบุรีและสวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของมาใหความรู ในเรื่อง
สิทธิและหนาท่ีในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย, 
การมีสวนรวมในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน, การเลือกต้ังผูแทน
ไปทําหนาท่ีใน อปท. 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 1 ครั้ง บุคลากร
สามารถนํา
ความรูท่ีไดมา
พัฒนาทองถ่ิน
ได 

สํานักปลัด 

2 อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการประชาชนในดาน
ตางๆ 

จัด งาน อบต.เคลื่อนท่ีบริการ
ประชาชนโดยมีกิจกรรมตางๆ 
เชน จัดหางาน , จัดเก็บภาษี, ให
ความรูในเรื่องตางๆ ฯลฯ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 10 ครั้ง มีระบบ IT  
ท่ีทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๒๙ 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แบบบูรณาการระดับ
พ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
(ศตส.จ.สพ.) หรือ
โครงการรวมพลัง
แผนดินเพ่ือเอาชนะยา
เสพติดอยางย่ังยืน 
ฯลฯ  

1) เพ่ือดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล และ มท. 
2) เพ่ือดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 รั้ว 
๓) เพ่ือระดมความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
ในพ้ืนท่ีในการรวมมือกัน
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
ศตส.จ.สุพรรณบรุี หรือ
หนวยงานราชการ ฯลฯ 

5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ศูนยฯ 
ดังกลาวมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 13๐,000 13๐,000 13๐,000 13๐,000 13๐,000 - - - 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๐ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ กอสรางตอเติม
สํานักงานท่ีทําการ 
อบต. หรือ หองครัว 
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ 

เพ่ือมีสถานท่ีมี
สถานท่ีๆ  
ไดมาตรฐาน 
พรอมใหบริการ
ประชาชน 

กอสรางตอเติม
สํานักงานท่ีทํา
การ อบต. หรือ
หองครัว หรือ
หองเก็บพัสดุ 
ฯลฯ  
(ตามแบบ
มาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด) 

๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000 3 ครั้ง ท่ีทําการ อบต.มี
สถานท่ีๆ ได
มาตรฐาน พรอม
ใหบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ ปรับปรุง  ตอเติม  
ดัดแปลงรถบรรทุกนํ้ามัน
ใหเปนรถบรรทุกนํ้า 
 

เพ่ือใหมี
รถบรรทุกนํ้า
สําหรับปองกัน
และแกไขปญหา
ภัยแลงในพ้ืนท่ี 
 

ปรับปรุง ตอเติม 
ดัดแปลง
รถบรรทุกนํ้ามัน
ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก 
ปภ.จังหวัดให
เปนรถบรรทุก
นํ้า 
 

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 1 ครั้ง สามารถปองกัน
และแกไขปญหา
ภัยแลงในพ้ืนท่ี
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

๓ ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง 
รถบัสโดยสารใหเปนรถ
สุขาเคลื่อนท่ี 

เพ่ือบริการสุขา
เคลื่อนท่ีในจุดท่ี
มีประชาชนและ
นักทองเท่ียว
จํานวนมากและ
บริเวณท่ีจัดงาน
ตางๆ 

ปรับปรุง ตอเติม 
ดัดแปลงรถบัส
โดยสารท่ีไดรับ
การสนับสนุน
จาก ปภ.จังหวัด
ใหเปนรถสุขา
เคลื่อนท่ี 
 

๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000 1 ครั้ง นักทองเท่ียวและ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการใช 
หองสุขา 
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๒ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.๑2  แผนงานงบกลา11ง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบเงินเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน (หนังสือ 
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ท่ี 
สปสช.37/ว 0193  ลว. 
31 ก.ค. 2552) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 

สมทบเงินเขา
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง 
 

ประชาชนมี
สวัสดิการในดาน
การรักษาพยาบาล
เพ่ิมมากขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๓ 
 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  11พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก 
หมูที่ 1  

เพ่ือให
ประชาชน 
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใชใน 
การคมนาคม 

ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมูบาน  
1) ถนน คสล.ถึงบานนายชูศักด์ิ มณีอินทร 
2) ถนนบานนายชูศักด์ิ มณีอินทร ถึงบาน
นิภาวรรณ ทองชุบ 
3) บานนายชูศักด์ิ มณีอินทร ถึงบานนาย
โสภณ เขียวสะอาด 
4) ถนน คสล. ถึงบานนางทองคํา          
แชมโสภา 
5) ถนน คสล. ถึงบานนายเสงี่ยม พันธุไผ 
6) ถนน คสล.ถึงบานนายผอง น่ิมอนงค 
7) ถนน คสล. ถึงบานนางเจริญ เกตุสุกทน 
8) ถนน คสล.ถึงบานนางสํารวล             
แสงกระจาง 

- - 800,000 800,000 800,000 31   

สาย 

ประชาชน 

ในหมูท่ี 1  

มีถนนท่ีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   9) ถนน คสล.ถึงบานน.ส.รั่นทม ดวงมาลา 
และนางบังอร ดวงมาลา 
10) ถนน คสล. ถึงบานน.ส.ขวัญตา คัมพญา 
11) ถนน คสล. ถึงบานนายดํารง กองทวี 
12) ถนน คสล. ถึงบานนายประยุทธ  
คลายสุบรรณ 
13) ถนน คสล. ถึงบานนางทองดี พิกุลทอง 
14) ถนน คสล. ถึงบานมาลัย ศรีพิทักษ 
15) ถนน คสล. ถึงบานกุงน่ิม เทียนปญจะ 
16) ถนน คสล. ถึงบานนายคะเนย  โภคา 
17) ถนน คสล. ถึงบานนางเครือวัลย  
ศรีสุวรรณ 
18) ถนน คสล. ถึงบานนางพรพิมล มาณพ 
19) ถนน คสล. ถึงบานมุกดา ทองคําเจริญ 
20) ถนน คสล. ถึงบานนายชาญ  
อินทรพิพัฒน 
21) ถนน คสล. ถึงบานนายจําแลง ครุฑใจกลา 
22) ถนน คสล. ถึงบานกฤษณะ อุปการะ
และนางสาวลํายอง  พรอมพันธ 
23) ถนน คสล. ถึงบานนางสงัด รักหญาแวน 
 

        

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๕ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   24) ถนน คสล. ถึงบานนายนภดล  
วรรณะประเสริฐ 
25) ถนน คสล. ถึงบานนิลพงษ คงสุกใส 
ถึงบานนางละเมียด ย้ิมประเสริฐ 
26) ถนน คสล. ถึงบานนางดอกไม  
พูนสําราญ 
27) ถนน คสล. ถึงบานนางสําราญ  
ย้ิมประเสริฐ 
28) ถนน คสล. ถึงบานนางกิจจา ธีรวดี 
29) ถนนเชื่อมทางถึงโพธ์ิเฮาทรีสอรท 
30) ปากทางถึงบานนางพันธพัฒน  
ปุนสุวรรณ 
31) ถนน คสล. ถึงบานนายมาโนช รุงแสง 
ปริมาณงาน ตามแบบที่ อบต. กําหนด 

        

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๖ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรงุเสริม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูที่ 1  

1) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือการระบาย
นํ้าท้ิงของชาวบาน
ไดคุณภาพท่ีดีข้ึน 
ไมขังและต้ืนเขิน 
3) เพ่ือได
ประโยชน ลดการ
เดือดรอนของ
ชาวบานในชวงนํ้า
ทวม   
                             
                              

จากบริเวณหนาบานนางนันทนา  
ย้ิมประเสริฐ ถึงบริเวณบานนายสมชาย 
เกตุมณี ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
ความกวาง 4.00 เมตร  
พรอมไหลทาง 50 เซนติเมตร (พรอมปาย
บอกรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย) 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 
 
 
 
 
 

- -   500,000    500,000   500,000 1  
สาย 

ประชาชนในหมู
ท่ี 1 มีถนน
พรอมวางทอ
ระบายนํ้าพรอม 
บอพักคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงใน 
ดานตางๆ มี
ความปลอดภัย
และสะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการซอมแซมถนน  
ลงหินคลุก  
หมูที่ 1  
 

1) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือใชในการ
ลําเรียงพืชผลและ
เครื่องมือทางการ
เกษตร 
3) ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสินและชีวิต
ของผูใชถนน 
 

โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก หมูท่ี 1 
สายท่ี 1 เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายพยงค คงสุกใส ถึง บริเวณท่ี
นานายสมชัย อัยราวงศ  
ความกวาง 3.00 เมตร  
ความยาว 100 เมตร  
ความกวาง 2.50 เมตร  
ความยาว 1,130 เมตร 
สายท่ี 1.1 เริ่มจากท่ีนา 
นายสุพชัย อินทรพิพัฒน ถึง 
บริเวณท่ีนานางจริยา นํ้าคาง 
ความกวาง 2.30 เมตร  
ความยาว 185 เมตร 
สายท่ี 1.2 เริ่มจากท่ีนา 
นายพยงค คงสุกใส ถึงบริเวณท่ี
นานายประพจน ชูศรี  
ความกวาง 3.00 เมตร  
ความยาว 1,020 เมตร  
ความกวาง 2.70 เมตร  
ความยาว 58 เมตร  
ความกวาง 2.40 เมตร  
ความยาว 702 เมตร 

- 1,000,000 - - - 2  
สาย 

ประชาชนใน
หมูท่ี 1  
มีถนน ท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ มี 
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกข้ึน 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   สายท่ี 2 เริ่มจากท่ีนา 
นายพยงค คงสุกใส ถึง บริเวณท่ี
นานายนพดล พันธุเทียน  
ความกวาง 2.40 เมตร  
ความยาว 1,850 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

        

4 โครงการวางทอนํ้าท้ิง  

ขนาดทอ ∅ 0.60 
เมตร พรอมบอพัก  
หมูที่ 1  

เพ่ือระบายนํ้าท้ิง
ในหมูบานไปได
สะดวก  
ไมทวมขัง สงกลิ่น
เหม็น 
 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นายวิเชียร ชาวเข่ือนขัน ถึง 
บริเวณแมนํ้าทาจีน  
ขนาดทอ Ø 0.60 เมตร   
ความยาว 150 เมตร  
พรอมบอพัก คสล. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 
 
 

- - 465,000 
 

465,000 
 

465,000 
 

1  
สาย 

1) ลดปญหา
นํ้าทวมขังใน
ซอยภายใน
หมูบาน 
2) ชาวบานไม
ตองเดินลุยนํ้า
ขังในชวง 
ฝนตก 
3) ลดปญหา
นํ้าทวมขังและ
เนาเหม็น 
 

กองชาง 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๓๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการถมดิน พรอม
บดอัดบริเวณศาล 
เจาพอหัวหนา 
หมูที่ 1  

เพ่ือปรับภูมิทัศน
และยกระดับพ้ืน
ศาลใหสงูกวาพ้ืน
ถนน เพ่ือเหมาะ
แกการเคารพบูชา
กราบไหว และ
ความสวยงามของ
หมูบาน 

บริเวณรอบตนไทรและศาลเจาพอ
หัวหนา พ้ืนท่ีประมาณ 1 งาน  
ความสูงเทาระดับถนน คสล. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

1  
แหง 

บริเวณศาล
เจาพอหัวหนา  
มีภูมิทัศนท่ีดี 
และสะดวก 
แกการกราบ
ไหวของ
ประชาชน 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกวัชพืช
กําจัดในคูคลองสงนํ้า
ในพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูที่ 1  

1) เพ่ือใหการสง
และการระบายนํ้า
ในพ้ืนท่ีการเกษตร
ไดดี 
2) ปองกันนํ้าทวม
ขังในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
3) การระบายนํ้า
ลงสูแมนํ้าได
รวดเร็วข้ึน 

สายท่ี 1  เริ่มจากบริเวณบาน 
นายชูศักด์ิ มณีอินทร ถึง บริเวณ 
ท่ีนานายสมชัย อัยราวงษ  
(คลองขอม) 
สายท่ี 2  เริ่มจากบริเวณ ถนน 
3318 ถึง บริเวณท่ีนานางสะอาด  
แกวภมร (คลองตาแกว )  
สายท่ี 3  เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายสมชัย อัยราวงษ ถึงท่ีนา 
นายประพต  ชูศรี 
(คลองดอนหลังวัดรอเจริญ) 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 3  
สาย 

1) ทําใหได
ปริมาณนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
การเกษตร 
2) ลดปญหา
นํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร
ไดมากข้ึนใน
ฤดูฝน 
3) ทําใหการ
ระบายนํ้าลงสู
แมนํ้าไดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 

โครงการปรับปรงุระบบ
รางระบายนํ้า 
หมูที่ 1   

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ระบบนํ้า 
ทางการเกษตรใหมี
คุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
 

วางทอพรอมวางบอพัก 
ระยะทางยาวประมาณ 100 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 1  
แหง 

1) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ีขาดนํ้า 
2) ทําใหผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ไมเสียหายจาก 
นํ้าทวม 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรงุพ้ืนท่ี
สาธารณะดอนโพธ์ิสูง 
หมูที่ 1 

เพ่ือท่ีจะสามารถนํา
พ้ืนท่ีสาธารณะมาใช
ประโยชนตอทาง
ราชการไดในอนาคต 

ถมดินพรอมลงหินคลุก 
ความสูง ตามระดับ BM  
ขนาดพ้ืนท่ี 1 งาน 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 1   
แหง 

มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
นํามาใชไดใน
อนาคต 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรงุเสริม
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมูที่ 1  

1) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนนใหมี
คุณภาพท่ีดีและได
มาตรฐาน 
2) เพ่ือการระบายนํ้า
ท้ิงของชาวบานได
คุณภาพท่ีดีข้ึน ไมขัง
และต้ืนเขิน 
3) เพ่ือไดประโยชน  
ลดการเดือดรอนของ
ชาวบานในชวงนํ้าทวม 

จากบริเวณหนาบานท่ีนา 
นายสมชาย เกตุมณี  ถึง
บริเวณบานนางสาวกัลญาณี 
เปาสมบัติ ระยะทางประมาณ 
100 เมตร  
ความกวาง 4.00 เมตร  
พรอมไหลทาง 50 เซนติเมตร 
(พรอมปายบอกรายละเอียด
โครงการ จํานวน 1 ปาย) 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1  
สาย 

ประชาชนในหมูท่ี 
1 มีถนนพรอมวาง
ทอระบายนํ้า 
พรอมบอพัก
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกข้ึน 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๑ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน 
เสริมดินพรอมลงหิน
คลุก  
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เสริมดินพรอมลงหินคลุก  
เริ่มจากบริเวณบาน 
นางสมสินทร แสงพันตา ถึง 
บริเวณบานนายจํารัส พิมพมีลาย  
เปนถนนกวาง 3.5 เมตร  
ยาวตามพ้ืนท่ี และมีไหลทางตาม
สภาพปจจุบัน  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

400,000 
 

- - - - 1  
สาย 

ประชาชนใน
หมูท่ี 3 มีถนน
ท่ีไดมาตรฐาน
ในการ
คมนาคมขนสง 
ในดานตางๆ 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย 
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบานนางเนย  ธานี  ถึง 
ท่ีนานายเสนห  รอดโฉมฉิน  
กวาง 3.5 เมตร  
ยาว 2,250 เมตร  
2) เริ่มจากท่ีนา 
นางบุญทัน  หมื่นชนะ ถึง ท่ีนา
นายสหัส ฤทธิพร   
กวาง 3.00 เมตร   
ยาว 320 เมตร 
3) เริ่มจากท่ีนานางจรัส  
เปนใจชวย ถึง ท่ีนา 
นางสาวสมคะนึง  เขตวงษ   
กวาง  3.00 เมตร   
ยาว 200 เมตร 

- - 1,331,000 
 

1,331,000 
 

- 8  
สาย 

ประชาชนใน 
หมูท่ี 3 และ 
หมูท่ี 12 มี
ถนน 
ท่ีไดมาตรฐาน 
ในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   4) เริ่มจากบาน 
นางสุวรรณา  ตันติศิริวัฒน ถึง  
ท่ีนานายบํารุง  สุจิโรจน   
กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 750 เมตร 
5) เริ่มจากท่ีนา  
อ.ประสงค  เมธศาสตร  ถึง  
ท่ีนานายสมปอง  อุยศรีคูณ   
กวาง 3.00 เมตร  
ยาว  300  เมตร 
6) เริ่มจากท่ีนา 
นายนิคม  พันธุแตง  ถึง 
ท่ีนานายพิกุล  พันธุศรี  
กวาง 3.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร 
7) เริ่มจากบานนายทองเหมาะ  คงวัง  
ถึง ท่ีนานายเกษม พันธุศรี 
กวาง  3.50 เมตร ยาว  3,350เมตร 
8) เริ่มจากท่ีนานายสุพจน  พันธุจบสิงห  
ถึง  ท่ีนานายเฉลิม  นาคลําภา  
กวาง 3.00 เมตร ยาว  800  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการเปลี่ยนทอเมน
ประปาในหมูบาน 

ขนาด ∅ 3 น้ิว  ยาว  
2,204  เมตร  
หมูที่ 3  

1) เพ่ือใหนํ้าประปา
มีคุณภาพ และได
มาตรฐาน 
2) เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้า อุปโภค-บริโภค 
ท่ีสะอาด และ
ปลอดภัย 
3) เพ่ือความ
เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใชงาน 

สายที่ 1 จากบาน 
นายจําลอง  พรอมพิมพ  ถึง 
บานนางแตงออน สุขเกษม   
ยาว 1,038.1 เมตร 
สายที่ 2 จากบาน 
นางแจ  หมวดคูณ  ถึง  
บานนายประสาน  ฮองกุล 
ยาว 401.3 เมตร 
สายที่ 3 จากบาน 
นายเกษม  พันธุศรี  ถึง  
บานนางสุพัตรา  มวลเสียงใส 
ยาว 406.5 เมตร 
สายที่ 4 จากบาน 
นายแพว  จันทมาศ  ถึง  
บานนางสาวทัศนี  ฮองกุล 
ยาว 350.0 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 440,000 
 

- 4  
สาย 

1) ประชาชนมี
นํ้าเพ่ืออุปโภค-
บริโภค ท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 
2) ประปา
หมูบาน มี
คุณภาพมากข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางประตู  
เปด - ปดนํ้า 3 จุด 
หมูที่ 3  

1) เพ่ือปองกันอุทกภัย
จากนํ้าทวม 
2) เพ่ือในชวงแลงจะได
มีนํ้าใชในการเกษตร 
เทาท่ีไดสํารองไว 
๓) เพ่ือใชประโยชนใน
เวลาท่ีนํ้ามากเกินไป 
หรือ ชวงท่ีตองเก็บนํ้าไว
กอน 

จุดที่ 1 บริเวณบาน 
นายสําราญ แกววิชิต 
จุดที่ 2 บริเวณบาน 
นางจรูญลักษณ ทูไพเราะ 
จุดที่ 3 บริเวณบาน 
นางสุพัตรา มวลเสียงใส 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 390,000 
 

- 1  
แหง 

๑) ประชาชนมี 
นํ้าใชในการทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ  
๒) ชวยบรรเทา 
ภัยแลง 
๓) ชะลอภัย
แลงและปองกัน
อุทกภัยในฤดู 
นํ้าหลาก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมเสริมดิน  
หมูที่ 3   

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนน  ใหมีคุณภาพ
ท่ีดี และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงท่ีนา 
นายบุญทัน นอยบุฟผา ถึง 
นางพันทวี แยมเสียง  
กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 140 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - - 390,000 
 

1  
สาย 

ประชาชนในหมู
ท่ี 3 มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี 3 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพที่ดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางเนย ธานี ถึง 
ที่นานางสุพัตรา  มวลเสียงใส 
กวาง 3 ม. ยาว 250 ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

- 600,000 - - - 1  
สาย 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน  ใหมี
คุณภาพที่ดี 
และได
มาตรฐาน 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรงุถนน 
คอนกรีต 
หมูที่ 3 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน  ใหมี
คุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางดารณี   
วงจันทร  ถึงท่ีบาน 
นายประเทือง ฮองกุล กวาง 
3.5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 300,000 300,000 - 1  
สาย 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน  ใหมี
คุณภาพท่ีดี 
และได
มาตรฐาน 

กองชาง 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการวางทอระบาย
นํ้าพรอมบอพัก คสล. 
หมูที่ 3  

1) เพ่ือปองกัน 
นํ้าทวมขัง 
ในชุมชน 
2) เพ่ือใหการ
ระบายนํ้าเปนไป
อยางสะดวก
รวดเร็ว 

กอสรางทอระบายนํ้า คสล. 

ขนาด ∅ 0.60 เมตร   
พรอมบอพัก  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 1,000,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชนใน
หมูท่ี 3  มี
ถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรงุ
ถนนลาดยางเปลี่ยนผิว
จราจรเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมูที่ 3  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

ดําเนินการลอกผิวจราจร 
ลาดยางเปลี่ยนเปนถนน 
คสล. 1) เริ่มจากบริเวณ
บาน น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง
บาน น.ส.สุรัญญา ทูธง กวาง 
4 เมตร ยาว 280 เมตร  
2) เริ่มจากท่ีนายประเทือง 
ฮองกุล ถึงนานายนิคม  
พันธุแตง กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

2  
สาย 

ประชาชนใน
หมูท่ี 3  มี
ถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๗ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางเสริม 
ถนนดิน พรอมลงหิน
คลุก 
หมูที่ 3 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ 
ถนนใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนา 
นายบุญสง กีรติจันทากุล ถึง 
นานายวรากร ปอมพิมพ  
พรอมฝงทอตอถนนเดิม 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 3  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน ใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค  
หมูที่ 3 

เพ่ือประชาชนมีลาน
เอนกประสงค  
ไวประกอบกิจกรรม 
ตางๆ 

โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค หมูท่ี 3  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 

- - - 500,000 - 1  
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 3  
มีลาน
เอนกประสงค
ไวใชประกอบ
กิจกรรม 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๘ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกลําราง 
คลองสงนํ้า ระบายนํ้า 
7 สาย ในพ้ืนท่ี  
หมูที่ 4  

เพ่ือสงนํ้าระบายนํ้า 
ปองกันอุทกภัยและ
ภัยแลง  

1) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา  
เริ่มจากบริเวณบานนายแสวง  
หนูใจหาญ ถงึ บรเิวณท่ีบาน 
นายประเสริฐ ประทีปทอง สภาพ
ปจจุบัน ปากบน กวาง 2 เมตร 
ปากลาง กวาง 1.40 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ตองการขดุลอกใหมี 
ขนาดปากบน กวาง 2 เมตร  
ปากลาง กวาง 1 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
2) โครงการขุดลอกคลอง 
ระบายน้ํา 1 ซาย 2 ขวา  
(คลองบางกะผล)  
เริ่มจากบริเวณบาน 
นายเชา นลิแสง ถึง เขตตดิตอ
ตําบลวดัดาว  
(บานน.ส.ละออ แชมชืน่)  
สภาพปจจุบันปากบน 
กวาง 6 เมตร  
ปากลาง กวาง 4 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร  
ตองการขดุลอกใหมี 
ขนาดปากบนกวาง 6 เมตร  
ปากลาง กวาง 3 เมตร  
ลึก 2 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

7  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 4  
มีคลองสงนํ้า 
ท่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๔๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า เริ่มจาก
บริเวณท่ีสวนนายอุไร อิสอาด ถึง  
เขตติดตอเทศบาลตําบลบางปลามา  
(บริเวณท่ีนา น.ส.ทองสุก ดวงจันทร) 
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1.4 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร ตองการขุดใหมี 
ปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลาง กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร 
4) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้าเริ่มจาก
บริเวณท่ีนานายสหัสทัย อินทขันตี ถึง 
บริเวณท่ีสวนนายศักด์ิศรี เฟองฟูลอย  
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1.40 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร  
ตองการขุดใหมีขนาดปากบน 
กวาง 2 เมตร ปากลางกวาง 1 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร 

        

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้าเริ่มจาก
บานนายวิชิต แกวสขุใส ถึง คลองวัดทุง 
(คลองเรือ) และท่ีนา นายสุมล แสนใจงาม 
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร ตองการขุดลอกใหมี
ขนาดปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร 
6) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า 
เริ่มจากบริเวณท่ีนานายมานพ  
เอมสมบูรณ ถึง บริเวณท่ีบอ 
นางบานเย็น ดวงจันทร 
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1.40 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
ตองการขุดลอกใหมีขนาด 
ปากบนกวาง 2 เมตร  
ปากลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร 

        

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๑ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   7) โครงการขุดลอกลํารางสงนํ้า 
(คลองวัดทุงหรือคลองเรือ) เริ่มจาก
บริเวณบานนางบานเย็น ดวงจันทร 
ถึง บริเวณท่ีบอนางบานเย็น  
ดวงจันทร สภาพปจจุบัน 
ปากบนกวาง 5 เมตร  
ปากลางกวาง 3.90 เมตร  
ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด 
ปากบนกวาง 5 เมตร  
ปากลางกวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

22 โครงการกอสรางถนน 
คสล. 
หมูท่ี 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นางสาวคมขํา เอมสมบูรณ  ถึง 
บานนางระเบียบ ศรพรหม   
กวาง 3.00 ม.  
ยาว 106 เมตร   
ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 500,000 
 

500,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชนใน
หมูท่ี  4 มี
ถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๒ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน 
คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นายสงา อินทขันตี  ถึง 
บานนายบุญมี พิมใจใส  
(สภาพเดิมเปนถนนกวาง 
3.00 เมตร ยาว 105 เมตร 
ตองการสรางถนน คสล.  
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร)  
ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- 252,000 
 

- - - 1  
สาย 

ประชาชนในหมู
ท่ี  4 มีถนนท่ี
ไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการซอมแซมถนน 
ลงหินคลุก  
จํานวน 11 สาย 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
คันกั้นนํ้าใหมี
คุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายประสาท แกววิชิต ถึงบริเวณ
ท่ีสวนนายปรีชา แสนปญญา  
กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณทายบอ 
นายสิน ถึง บริเวณบอ 
นางบานเย็น ดวงจันทร  
กวาง 3 เมตร ยาว 1,126 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายจําลอง วงษเสถียร ถึง  
บริเวณบานนางพิกุล  มวลเสียงใส  
กวาง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณ 
บานนายวิชิต  แกวสุกไส  
ตรงขามไทยชินวัฒน ถึง 
บริเวณบานนางสวาท  แจมทิม   
กวาง 3.00 ม. ยาว 1,278 เมตร 
หนา 0.10 เมตร กวาง 5 เมตร 
ยาว 99 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - - - 2,500,000 
 

11  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 4  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5) เริ่มจากบริเวณ 
บานนายอุทัย ศรพรหม ถึง 
บริเวณบานนายเปา เจริญยศ  
กวาง 3 เมตร ยาว 102 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณบาน 
นายแสวง หนูใจหาญ ถึง บริเวณบาน 
นายประเสริฐ ประทีปทอง กวาง 3 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
7) เริ่มจากบริเวณท่ีนา  
น.ส.ทองสุก ดวงจันทร ถึง บริเวณท่ีสวน
นายอุไร อิสสะอาด กวาง 2.50 เมตร  
ยาว 795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
8) เริ่มจากบริเวณท่ีบาน  
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ  ถึง บริเวณบาน
นางระเบียบ ศรพรม กวาง 3 เมตร  
ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณบอนายสมชาย สารถี ถึง 
บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด  
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา)  
กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

        

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   10) เริ่มจากบริเวณบาน 
นายตุม เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองนํ้า
ลาดโตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 1 ขวา) 
กวาง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
11) เริ่มจากบริเวณบาน 
นางยวนจิต เจี่ยตระกูล ถึง บริเวณ 
ท่ีนานายสุมล แสนใจงาม กวาง 3 เมตร  
ยาว 655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

25 โครงการกอสรางถนน 
คสล. 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายบุญมี  พิมพใจใส  ถึงเขตติดตอคัน
คลองชลประทาน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 99 เมตร  ไหลทางตามสภาพ  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

257,400 - - - - 1 สาย ประชาชน 
ในหมูท่ี  4  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการซอมแซม 
ถนน ลงหินคลุกพรอม
สาดเกลี่ยภายใน
หมูบาน จํานวน 12 
สาย 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพท่ีดีและ 
ไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณบานนาง
สมบูรณ ชางเผือก ถึง บริเวณ
ถนนศูนยราชการแหงท่ี 2 
ระยะทาง 800 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายประจวบ รอดโฉมฉิน ถึง
บริเวณคลองควาย  
ยาว 2,436 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายสํารวย ศรีพิทักษ ถึง 
บริเวณท่ีนานายลําดวน ฉิมวัย  
ยาว 700 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายอินทร ปนมณี ถึง  
บริเวณเขตติดตอ หมูท่ี 3  
ยาว 800 เมตร   
กวาง 3 เมตร 

1,302,000 
 

- - - 1,302,000 
 

12  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5) เริ่มจากบริเวณท่ีนานายนิยม ดิษฐวุฒิ ถึง
บริเวณท่ีนานายสมชาย ปานสุวรรณ  
ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายเสงี่ยม อินทรสุริยวงศ  ถึง  
บริเวณท่ีนานายสังวาล อินประสาท  
ยาว 250 เมตรกวาง 3 เมตร 
7) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
ถึง บริเวณบานนางรุงเรือง ต้ังมหันธนานันท 
ยาว 450 เมตร กวาง 3 เมตร 
8) เริ่มจากบริเวณบานนายสน่ัน  
มีบุญรอด ถึง บริเวณบานนายนวล  
แกววิชิต  ยาว 100 เมตร กวาง 3 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณบานนายเรือง  
ทองมา ถึงบริเวณบานนางพลอย  
น่ิมอนงค ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นางสําเนียง พรอมพิมพ ถึง  
บริเวณท่ีนาครูสง กีรติจันทรากุล   
ยาว 700 เมตร กวาง 3 เมตร 

        

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๘ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   11) เริ่มจากบริเวณคอสะพาน คสล.
หนาวัดเสาธง ถึง บริเวณเขตติดตอ  
หมูท่ี 3  
ยาว 1,500 เมตร กวาง 3 เมตร 
12) เริ่มจากบริเวณถนน คสล. 
หนาบานนายมงคล บุญมีรอด  ถึง  
บริเวณท่ีนานางนิตยา ปนสุขุม  
ยาว 200 เมตร กวาง 3 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

27 โครงการกอสรางถนน
เสริมดิน โดยการวาง
ทอระบายนํ้า ท่ีเหลือ
บางสวนในรองนํ้าเดิม  
พรอมลงหินคลุกและ
สาดเกลี่ย 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางบุญยืน  ปนสุขุม  
ถึง บานนายสิน  พงษเพียร  
ระยะทาง 500 เมตร กวาง 5 เมตร 

ทอ ∅ 0.60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 500,000 
 

- - - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

28 โครงการกอสราง ถนน 
คสล. 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และ 
ไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางบุญยืน ปนสุขุม ถึง 
บริเวณบานนายสิน พงษเพียร 
ระยะทางยาว 500 เมตร  
กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 1,700,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๕๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการขุดลอก 
คลองสงนํ้าลาด
คอนกรีต จํานวน 3 
สาย ภายในพ้ืนท่ี  
หมูที่ 5  

เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอม
และ 
ทําใหนํ้าไหลเวียน
ไดสะดวก 

1) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
2 ซาย 1 ขวา ถึงบริเวณบาน 
นายพล น่ิมอนงค ยาว 550 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณบาน 
นางบุญยืน ปนสุขุม ถึง  
บริเวณบานนางพยูน อินทรรจนา  
ยาว 360 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณบาน 
นายสน่ัน  มีบุญรอด ถึง บริเวณหลัง
โรงเรียนวัดเสาธง ยาว 100 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - - - 300,000 
 

3  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขุดลอกคูสงนํ้า
ภายในหมูบาน (คูดิน) 
หมูที่ 5   

เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอม
และ 
ทําใหนํ้าไหลเวียน
ไดสะดวก 

1) เริ่มจากบริเวณบาน 
นางสมบุญ ชางเผือก ถึงบริเวณ
คลองควาย ยาว 3,215 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณบานนางบุญยืน  
ปนสุขุม ถึง บริเวณคลองควาย  
ยาว 3,000 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณบานนายพล 
น่ิมอนงค ถึง บริเวณท่ีนานาย
สมบัติ  ไชยยะ ยาว 2,800 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณบานนางพยอม  
จั่นวิชิต ถึง บริเวณเขตติดตอ
เทศบาลบางปลามา  
ยาว 500 เมตร 
5) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบาน 
นางรุงเรือง ต้ังมหัธนานันท   
ยาว 450 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน  ถึง บริเวณ 
บานนายทองเหมาะ มานพ  
ยาว 500 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 500,000 
 

- 6  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีภาพแวดลอม 
ท่ีดี และทําให
นํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๑ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรงุเสริม
ถนนดิน พรอมลง 
หินคลุก  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบาน 
นางพยูร อินทรรจนา ถึง 
บริเวณถนน คสล.เดิม 
ระยะทาง 100 เมตร   
กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - - 1,400,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีภาพแวดลอม 
ท่ีดี และทําให
นํ้าไหลเวียนได
สะดวก 

กองชาง 

32 โครงการวางทอ 
ระบายนํ้า คสล. 
บอพัก คสล. 
หมูท่ี 5   

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ ปองกัน 
การเกิดอุทกภัย  และ
ปองกันปญหานํ้าทวมขังใน
ฤดูฝน 

เริ่มจากบาน 
นางสุมาลี กลิ่นหอมเลิศ  
ถึง บริเวณบาน 
นายจํารัส น่ิมอนงค  
ระยะทาง 200 เมตร  
Ø 0.60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี 
อบต.กําหนด 

- - 700,000 
 

- - 1  
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5    
มีนํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรงุถนน
เสริมดินลงหินคลุก 
พรอมสาดเกลี่ย  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณบานนางสมบุญ 
ชางเผือก ถึงบริเวณถนนศูนย
ราชการแหงท่ี 2 ระยะทางยาว 
800 เมตร กวาง 3.50 เมตร   
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 1,960,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสง 
ในดานตางๆ 

กองชาง 

34 โครงการฝงทอระบายนํ้า
พรอมบอพักฝาปด-เปด  
หมูที่ 5   

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ ปองกัน 
การเกิดอุทกภัย  และ
ปองกันปญหานํ้าทวม
ขังในฤดูฝน 

เริ่มจากบานนางปราณี แกววิชิต  
ถึง บริเวณคลองดาด สิ้นสุดท่ี
บานนายเทพ เล็กทิมทอง 
ระยะทาง 300 เมตร  
ทอ Ø 0.80เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 1,050,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5   
มีนํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๓ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกอสราง 
ทอระบายนํ้าท้ิง พรอม 
บอพัก ฝาปด – เปด 
หมูที่ 5  

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ และปองกัน
การเกิดอุทกภัย 

เริ่มจากบาน 
นายพิษณุ  อินทรรจนา  
ถึง บริเวณคลองดาด  
ระยะทาง 200 เมตร  
ทอØ 0.80 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - - 700,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5   
มีนํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ พรอมถมดิน 
และวางทอเมนระบบ
ประปา บริเวณท่ีทําการ  
อบต.บางปลามา หรือ 
กอสรางประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม.  
หมูท่ี 5 บานเสาธง 

1) เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ
เชื่อมโยงและ
สอดคลองกันระหวาง
แผนพัฒนาสามป
และงบประมาณ
รายจายประจําป  ซึ่ง
สามารถนําโครงการ
ไปดําเนินการไดทันที
เมื่อไดรับงบประมาณ 
2) เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนและการขยาย
จํานวนของประชากร
ท่ีจะใชนํ้าในการ
อุปโภคและบริโภค
อยางพอเพียงใน
อนาคต 

บริเวณท่ีทําการ อบต. 
บางปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

- - - 1 
โครงการ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีระบบประปา
ใชท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๔ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการขุดลอกคลอง 
พรอมฝงทอบางจุด  
ทุกสาย  
หมูที่ 6  

เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอม
และทําใหนํ้า
ไหลเวียนได
สะดวก 

1) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางถึงบริเวณ
ท่ีนานายทองสุข รัตนบูชา  
ปากกวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ยาว 889 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณวัดโพธ์ิลังกา  
ถึงบริเวณท่ีนานายประสิทธ์ิ แกววิชิต 
ปากกวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 
 

500,000 
 

- - - 2  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม 
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

38 
 

โครงการซอมแซม 
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมท้ังหมด 
11 สาย 
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ 
ของถนน ใหมี
คุณภาพท่ีดี 
และได
มาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณสะพานบาน 
ดอนมะเกลือ ถึง บริเวณประตูนํ้า 
ดอนบาน กวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณบานนายสมศักด์ิ ถึง 
บริเวณถนนลาดยาง กวาง 2.70เมตร 
ระยะทางยาว 60 เมตร  
3) เริ่มจากเริ่มจากบานนายแดน พันธุ 
ถึง ท่ีนานายตอย พันธุทับทิม กวาง 
2.00 เมตรระยะทางยาว 206  เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
ถึงบริเวณบานนายจําเนียร กวาง 2.70 
เมตร ระยะทาง ยาว 90 เมตร 

- 350,000 
 

350,000 
 

- - 11  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม 
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง 
บริเวณบานนายเสริม กวาง 2.70 เมตร 
ระยะทางยาว 275 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
ถึง บริเวณบานนายสุเทพ กวาง 2.70เมตร 
ระยะทางยาว 125 เมตร 
7) เริ่มจากบานดําเนิน แกวภมร ถึง 
บานนายแสวง พันธุชัย ยาว 75 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 
8) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณ
บานนายเฟอง กวาง 2.70 เมตร  
ระยะทางยาว 50 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง  
บริเวณบานนางกิ่งแกว ปานสมสวย   
กวาง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณนานายบุญชู  
ถึง บริเวณบานนายมานะ แกววิชิต   
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร 
11) เริ่มจากบานนายหวาย พรอมพิมพ ถึง
บานนายสมเกียรติ เรือนเพ็ชร  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

        

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการวางทอ 
ระบายนํ้าท้ิงใน
หมูบาน 
หมูที่ 6  

๑) เพ่ือใหมี
ชองทางระบาย
นํ้าฝนและนํ้าท้ิง 
๒) เพ่ือปองกันนํ้า
ทวมขังในหมูบาน 
๓) เพ่ือใหระบบ
การไหลเวียนของ
นํ้าสะดวกย่ิงข้ึน 

เริ่มจากบริเวณบานนางชะลอ ชางเผือก 
ถึงบริเวณบาน นางสงัด นิลวรรณ  
ทอ Ø 0.80 ม. ระยะทาง 200 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 
 

620,000 
 

- - - 1  
สาย 

ทําใหไมเกิดนํ้า 
ทวมขังและ
ระบบการไหล
ของนํ้าสะดวก
ย่ิงข้ึนสามารถ
ปองกัน 
การเกิด
อุทกภัยได 

กองชาง 

40 โครงการปรับปรงุ 
ถนนเสริมดินพรอม 
ลงหินคลุก 
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนเสริมดินพรอมลง 
หินคลุก และวางทอระบายนํ้า 
เสนผานศูนยกลาง 1.00 ม.  
เริ่มจากทางลาดยางสายคันคลอง
ชลประทาน 2 ซาย 1 ขวา  
ท่ีนานายจําเนียร โพธ์ิกลิ่น  
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

41 โครงการวางทอ 
ระบายนํ้า คสล. 
บอพัก คสล. 
หมูท่ี 6 
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางเดือน เกิดสมนึก  ถึง  
บานนายนพดล พันธุเทียน ระยะทาง  

105  เมตร   ทอ ∅ 0.60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 
 
 
 

- - 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการซอมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมท้ังหมด  
4 สาย 
หมูที่ 6  
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากบริเวณนานายสงวน ถึง บริเวณ
นานายวิระ สุขสําราญ กวาง 2.70 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
2)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน 
ถึง บริเวณนานภดล (ในลาด) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,143.7 เมตร 
3)เริ่มจากบริเวณนานายเพ้ียน ถึง  
บริเวณนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 776 เมตร 
4)เริ่มจากบริเวณทางเขาวัดโพธ์ิลังกา ถึง  
บริเวณถนนคสล. (หลังประปาหมูบาน)  
กวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,200 เมตร              
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด    
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 450,000 - 4  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๘ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซอมแซม 
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมท้ังหมด  
8 สาย 
หมูที่ 6  
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน 
ถึงบริเวณไรดาบพจน (สายดงตาล)  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 810 เมตร 
2)เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ถึงบริเวณ 
นานายเบิ้ม กาลวัย กวาง 2.70 เมตร  
ยาว 50 เมตร 
3)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
ถึงบริเวณบาน นายวิจิตร  
คลองชลประทาน กวาง 3.00  เมตร  
ระยะทางยาว 268 เมตร 
4)เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ย้ิมประเสริฐ  
ถึงบริเวณบานนายมงคล  ศรีสุวรรณ   
กวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 175 เมตร 
5) เริ่มจากบริเวณบอ นายพิษ  
สุขเรือน ถึงบริเวณที่นานายประเสริฐ แกววิชิต 
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 159 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณนานางวิตมินต  
ถึงนานางวิตมินต กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 244 เมตร  
7) เริ่มจากบริเวณที่นาบริเวณนา 
นางวันเพ็ญ ถึงนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 45 เมตร 
8) เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงบริเวณ 
นานายทองสุข รัตนบูชา กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 889 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- - - - 470,000 8  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๖๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากบานนายสํารวย ศรีพิทักษ ถึง
ถนนหลวงหมายเลข 3318  
ยาว 1,185 เมตร กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 3,846,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากบานนายมงคล ศรีสุวรรณ 
ถึงบานนายชะลอ แกววิชิต 
 ยาว 155 เมตร กวาง 3.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - - 350,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

 

46 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และ 
ไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากบานนายดําเนิน ถึง 
บานนายแสวง พันธุชัย ยาว 75 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 
2)เริ่มจากบานนายสํารวม แกวภมร ถึง
บานนายสุเทพ แกวภมร ยาว 80 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- - - -  350,000 
 

2  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๐ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน  
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต   
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน  
ความยาวประมาณ 62 เมตร  
เริ่มจากบานอาทิต เงินเรือนโรจน  
ถึง นายกิตติ แผนสมบรูณ  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 
 

- 
 

- - - 300,000 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางประปา
บาดาล 20 ลบ.ม.  
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต   
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 
 

ระบบประปาบาดาล 
ขนาด 20 ลบ.ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

3,500,000 3,500,000 - - - 1 
โครงการ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีระบบ
ประปาใชท่ีได
มาตรฐาน 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๑ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 
 
 

 
 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(พรอมเสริมพ้ืนทาง) 
หมูที่  8   
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนายอนุสรณ กําลังเสือ 
ถึงโคงบานพักคนงาน ยาว 115 ม.  
กวาง 3.50 ม.  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

700,000 - - - - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 8  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

50 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรอมลงไหลทาง  
หมูที่  8 
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
 ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากโคงโรงงาน ถึง ถนนใหญ  
ยาว  140  ม.  กวาง  3.50  ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 780,000 - - - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 8  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๒ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการเสริมดิน 
ลงไหลทางถนนใน
หมูบาน   
หมูที่  8 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

ถนนในหมูบาน ยาว  600  ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 
 

 

- 500,000 500,000 500,000 1   
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 8  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรอมลงไหลทาง  
หมูท่ี 8 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพที่ดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากซอยบานนายวิมล  น่ิมอนงค   
กวาง 3.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 50 ม. 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- - - 570,000 570,000 1   
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 8  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

53 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 9   

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพที่ดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากหนาบาน 
นางวชิราภรณ  โพธ์ิกระจาง  ถึง 
บานนายชัยชาญ จอมซื่อตรง  
จุดละ 1 ม. กวาง 3 ม. รวม 4 จุด 
2) เริ่มจากบานนางวาสนา แกววิชิต   
ถึงบานนายอดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธ์ิ   
กวาง 3 ม. ยาว 29 ม. 
3) เริ่มจากบานนายอุดม จอมซื่อตรง  
ถึงบานนางวาสนา แกววิชิต  
กวาง 3 ม. ยาว 30 ม. 

- - - -  1,685,000 
 

7  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 9  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๓ 
 

 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   4) เริ่มจากบานนายโกวิทย รูปสวยดี  
ถึงบานนายโชคชัย ปอมพิมพ  
กวาง 3.00 ม. ยาว 100 ม. 
5) เริ่มจากบานนางสังวาล เกตุสุวรรณ  
ถึงบานนางเน้ือทิพย  เชียงทอง  
กวาง 3 ม. ยาว 19 ม. 
6) เริ่มจากหนาศาลาเอนกประสงค  
กวาง 3 ม. ยาว 6 ม. 
7) เริ่มจากบานนายไพโรจน รังกุพันธ  
ถึง บานนายลิขิต  วิเชียร  
กวาง 3.00 ม. ยาว 220 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

54 โครงการ
ซอมแซม
ถนน  
ลงหินคลุก  
หมูที่ 9 
 

1) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือใชในการ 
ลําเรียงพืชผล
และเครื่องมือ
ทางการเกษตร 
 

สายท่ี 1  เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายสมหมาย สุขขาวงศ ถึงนานายโกวิทย รูปสวยดี  
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ระยะทาง 2,570 เมตร   
สายท่ี 2  เริ่มจากถนนสายสุพรรณ – เกาหอง 
(3318)  
ท่ีนานายสมหมาย สุขขาวงศ ถึง 
ท่ีนานายเชื้อ เขียวดี  
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ระยะทาง 800 เมตร 

- - 700,000 - - 7  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 9  
มีถนน 
ท่ีไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ  
มีความปลอดภัย
และสะดวกข้ึน 

กองชาง 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๔ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3) ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน
และชีวิตของผูใชถนน 

สายท่ี 3  เริ่มจากถนนหลัก (สาม
แยก) ถึง 
ท่ีนานายโกวิทย รูปสวยดี  
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร  
สายท่ี 4  เริ่มจากบริเวณสามแยก 
เขตติดตอ หมูท่ี 1 และหมูท่ี 9 
บริเวณท่ีนา 
นายปรีชา สุขเรือนถึงบานนาย
เสกสรร จันทนผา ความกวางโดย
เฉลี่ย 3.00 เมตร  
ระยะทาง 100 เมตร   
สายท่ี 5  เริ่มจาก 
บานนางสมนึก แกววิชิต  ถึง 
บานายอํานาย เขียวสะอาด  
ความกวางโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร  
ระยะทาง 104 เมตร 
 

        

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๕ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   สายท่ี 6  เริ่มจาก 
บานนายอํานวย เขียวสะอาด  ถึง 
บานนายสมชาย เณรแกว  
ความกวางโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร  
ระยะทาง 66  เมตร 
สายที่ 7 เริ่มจากบานนายวันชัย  
สุริยแสง  ถึงนายวันชัย สุริยแสง  
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ยาว 180เมตร  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

        

55 โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้า พรอมบอพัก
และฝาปด คสล. 
หมูท่ี 9 

1) เพ่ือปองกัน 
นํ้าทวมขังในชุมชน 
2) เพ่ือใหการระบาย
นํ้าเปนไปอยางสะดวก 

กอสรางทอระบายนํ้า คสล.  

ขนาด  ∅ 1.00 เมตร  
พรอมบอพัก ความยาวตามแบบ
มาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- 700,000 - - - 1 
โครงการ 

นํ้าไมทวมขัง
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๖ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการถมดิน  
ขางศาลาเอนกประสงค 
พรอมลงหินคลุก 
หมูที่ 9 

ถมดินเพ่ือกอสราง
ศาลาเอนกประสงค
พรอมลงหินคลุก 

โครงการถมดินเพ่ือกอสรางศาลา
เอนกประสงค รูปแบบตามแบบ
มาตรฐานท่ี อบต. กําหนด 

- - 500,000 - - 1 
 แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 9  
มีศาลา
เอนกประสงค
ไวใชการจัด 
กิจรรมตางๆ  
 

กองชาง 

57 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขางศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ 9   

เพ่ือประชาชนไดใช
ลานทํากิจกรรมตางๆ 

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขางศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 9 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 
 

- - - 500,000 - 
 

1 
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 9  
มีลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ขางศาลา
เอนกประสงค
ไวใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ  
 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๗ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการกอสราง 
โดมขางศาลา
เอนกประสงค 
หมูที่ 9 
 

เพ่ือกอสรางโดม
ขางศาลา
เอนกประสงคและ
ประชาชนไดใช
โดมทํากิจกรรม
ตางๆ 

โครงการกอสรางโดมขางศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 9 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 

- - - - 1,000,000 1 
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 9  
มีโดมขางศาลา
เอนกประสงค
ไวใชการจัด 
กิจรรมตางๆ  
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๘ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 
 

โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 10  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 
ภายในหมูบาน จํานวน 3 สาย 
ปริมาณงานตามแบบท่ี อบต.กําหนด  
1) เริ่มจากบานนางสอ้ิง ปาลพันธุ 
ถึงประตูนํ้าลาดโพธ์ิ 1,500 เมตร    
2) เริ่มจากท่ีนา 
นางบัวเรียม นุชบางเคียม ถึง 
นานายบูญสง แกววิชิต   
ระยะทาง 1,400 เมตร                 
3) เริ่มจากถนนลาดยาง 3318   
ถึงนานายแบน แกววิชิต   
ระยะทาง 1,300 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- 
 
 

800,000 
 

- - - 3  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๗๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 10  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพ 
ที่ดีและไดมาตรฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เริ่มจากถนนลาดยาง 3318  
บริเวณที่นานายบูญสง แกววชิิต ถึง
เขตติดตอหมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ   
ขนาดความกวาง 4.00 เมตร  
ยาว  430  เมตร   
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. กําหนด 

- - 1,340,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

61 โครงการปรับปรงุ 
เสริมถนน คสล.  
พรอมเสริมบอพัก 
และหินคลุกไหลทาง 
หมูที่  10   
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

กอสรางเสริมถนน คสล.  
เริ่มจากบานนางทวน ศรีสุก  ถึง 
ท่ีนานายบุญธรรม  คชาชัย  
ขนาดกวาง 4.00  ม.  
ความยาว 180 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 633,000 
 

- 1 
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการลงหินคลุก 
จํานวน 7 สาย 
หมูที่  10  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากนานายสํารวย ถุงทอง   
ถึงนานายพะยอม เกิดสมนึก  
ยาว 600 ม. กวาง  3.00  ม. 
2) เริ่มจากท่ีนานายสํารวย ถุงทอง  
ถึงบานนายสุจินต พงษเพียร   
ยาว 200 ม. กวาง 3.00 ม. 
3) เริ่มจากนานายสํารวย ถุงทอง  
ถึงนานายจักรพงษ  ปาลพันธุ   
ยาว  100  ม.  กวาง  3.00  ม. 
4). เริ่มจากท่ีนายนายพะยอม  
เกิดสมนึก ถึงนานายนิคม  ปนมณี  
ยาว 1,000 ม. กวาง 3.00 ม. 
5.) เริ่มจากท่ีนานายลออ  ดิษฐวุฒิ  
ถึงประตูนํ้าลาดโพ ยาว 1,500 ม.  
กวาง 3.00  ม. 
6) เริ่มจากนานางบัวเรียม ถึง 
นานายสงา กรีคงคา  
ยาว 1,400 ม. กวาง 3.00 ม. 
7) เริ่มจากนานายสมยศ ยศศักด์ิศร ี  
ถึงนานายแล ยาว 1,600  ม. 
กวาง  3.00 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - - 1,152,000 
 

7 
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๑ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการสรางถนน 
คสล. พรอมฝงทอ 
หมูที่ 10 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพ 
ท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เริ่มต้ังแต บานนางสะอ้ิง ปาลพันธุ 
ถึงท่ีนานายทองเจือ รัตนบูชา 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - 500,000 - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

64 
 

 โครงการปรบัปรุง 
ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน 4 สาย 
หมูที่ 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีไดมาตรฐาน
ใชใน 
การคมนาคม 

1) จากนานางอรุณ แสนณรงค 
ถึงนานายแบน แกววิชิต 
2) จากนานายบุญธรรม คชาชัย 
ถึงประตูนํ้าลาดโพธ์ิ 
3) จากนานายพะยอม เกิดสมนึก 
ถึงประตูนํ้าลาดโพธ์ิ 
4) จากนานางบัวเรียม นุชบางเคียม 

ถึงนางพวงชมพู มณีอินทร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 4   

สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 10   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

65 โครงการกอสราง
อาคารเก็บวัสดุ  
(แบบเคลื่อนท่ี) 
หมูที่ 11 

มีอาคารไวเก็บวัสดุ 
ท่ีจําเปนและ
เหมาะสม 

อาคารเก็บวัสดุ  
(แบบเคลื่อนท่ี)  
ขนาดตามแบบมาตรฐาน 
ที่อบต.กําหนด 

- 500,000 - - - 1  
แหง 

มีอาคาร 
ไวเก็บวัสดุ 
ท่ีจําเปนและ
เหมาะสม 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรงุศาลา
รวมใจ  
หมูที่ 11 
 

เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดใชศาลา
รวมใจท่ีได
มาตรฐาน 

กอสรางรั้วรอบศาลารวมใจ 
พรอมท้ังทําตะแกรงกันนก  
ตามแบบมาตรฐานที่อบต.
กําหนด 

- - 500,000 - - 1  
แหง 

ประชาชนไดใช
ศาลารวมใจท่ี
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการกอสรางรั้ว
พรอมถมดินลงหินคลุก
บริเวณประปาหมูบาน 
หมูที่ 11 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน
ของทางราชการ 

กอสรางรั้วพรอมถมดิน 
ลงหินคลุก บริเวณประปา
หมูบาน หมูท่ี 11  
บานนายประคอง สวางแสง  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 500,000 - - 1 
แหง 

มีรั้วรอบบริเวณ
ประปาหมูบาน  
หมูท่ี 11 

กองชาง 

68 โครงการเทพ้ืน คสล.
พรอมเครื่อง 
ออกกําลังกาย ขาง 
หองเก็บของใหม 
(ศาลารวมใจ) 
หมูที่ 11   

เพ่ือมีสถานท่ีติดต้ัง 
เครื่องออกกําลังกาย 

บริเวณขางหองเก็บของใหม  
(ศาลารวมใจ) หมูท่ี 11 
กวาง 7 เมตร ยาว 12  เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

- - - 80,000 
 

- 1  
แหง 

หมูท่ี  11   
มีสถานท่ีออก
กําลังกาย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๓ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการทําคันกั้นกัน
รถตกถนน พรอมทาสี 
สะทองแสง  
(ตรงสามแยกคุม ๑)  
หมูที่  11   
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

๑) แผนเหล็กกันทางตรง 3 ทอน   
ความยาวทอนละ 4.33 เมตร  
หนากวาง 30  เซนติเมตร  
หนา 2  มิลลิเมตร 
2) แผนเหล็กกันทางโคง 1 ทอน   
ความยาวทอนละ 4.33 เมตร  
หนากวาง 30 เซนติเมตร  
หนา 2  มิลลิเมตร 
3) แผนเหล็กขอตอปลายโคง  
1 ทอน ความยาว 78เซนติเมตร  
หนากวาง 30 เซนติเมตร   
หนา 2  มิลลิเมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - - - 200,000 
 

1  
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 11  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๔ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 กอสรางประตู 
เปด - ปดนํ้า 4  จุด  
หมูที่  11   

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปองกันการเกิด
อุทกภัย 

กอสรางประตูเปด-ปดนํ้า จํานวน 4 จุด 
จากคลองชลประทานสงนํ้ามาสายใน
หมูบาน พรอมโครงสรางเหล็ก 
จุดที่ 1 คลองชลประทาน Ø 0.40 ม. 
(สะพานปูน) 
จุดที่ 2 หนาโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี Ø 0.60 ม. 
จุดที่ 3 ท่ีทําบุญหลังบานนางบุษกร  
ทองจันทร Ø 0.60 ม. 
จุดที่ 4 คลองชลประทาน หนาบาน 
นางมันฑนา คุณกะมุต Ø 40 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 500,000 
  

- - 4   
จุด 

กอสรางประตู
เปด-ปดนํ้า 
จํานวน 4 จุด 
จากคลอง
ชลประทานสง
นํ้ามาสายใน
หมูบาน พรอม
โครงสราง
เหล็ก จุดท่ี 1 
คลอง
ชลประทาน Ø 
0.40 ม. 
(สะพานปูน) 
จุดท่ี 2 หนา
โรงเรียนวัด
โพธ์ิศรี Ø 
0.60 ม. จุดท่ี 
3 ท่ีทําบุญ
หลังบานนาง
บุษกร ทอง
จันทร Ø 
0.60 ม. จุดท่ี 
4 คลอง
ชลประทาน 
หนาบานนาง
มันฑนา คุณ
กะมุต Ø 0 ม. 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๕ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ขุดลอกคลอง  
พรอมเสริมคันดิน  
ภายในหมูบานทุกสาย 
7 สาย 
หมูที่ 11 
 

เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอม
และทําใหนํ้า
ไหลเวียน 
ไดสะดวก 

ขุดลอกคลอง 7 สาย พรอมเสริม 
คันดิน ภายในหมูบานตลอดแนว  
1) เริ่มจากบริเวณศาลารวมใจ ถึง
บริเวณโรงเรียนวัดโพธ์ิศรี หมูท่ี 12 
2) เริ่มจากบริเวณบานนายทองเจิม ถึง
บริเวณคลองสงนํ้าชลประทานหนาบาน
นางบุษกร ทองจันทร 
3) เริ่มจากบริเวณบานนายจําเปน  
แสงสวาง ถึง บริเวณเขตติดตอวัดดาว  
ติดบานนายสัมพันธ สวางแสง หมูท่ี 11  
4) เริ่มจากหนาบานนายสายันห  
ฉายสุวรรณ ถึงบริเวณหนาบาน 
นายเฉลา แกวสุวรรณ  
(เสนถนนไปวัดโพธ์ิตะควน)  
ติดตําบลวัดดาว 
5) เริ่มจากท่ีหนาบานนายสําราญ  
แสงสวาง ถึงท่ีนานายไชยรัตน แกววิชิต  
(ติดตําบลวัดดาว) 
6) เริ่มจากนานายระพิน ศรีสุวรรณ ถึง 
ท่ีนานายวิเชียร เขตวงษ 
7) เริ่มจากนานายชอน จันทา ถึง 
ท่ีนานายเสนห อินทรแชมนอย 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - - - 700,000 
 

7  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี  11  
มีสภาพ 
แวดลอมท่ีดี
และทําใหนํ้า
ไหลเวียนได
สะดวก 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๖ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการซอมแซมถนน
โดยลงหินคลุก 
ในหมูท่ี 11 ทุกสาย  
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการ 
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร 
และท่ีอยูอาศัย  
ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ต.บางปลามา 
และ ต.วัดดาว 

1) ซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก  
เสนหนองปลาต่ืน เริ่มจากทางผาน
หนาบานนางมันทนา คุณกะมุต  
ถึงท่ีนานายสํารวย กาญจนะ  
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 1,324 ม. 
2) เสนหนองปลาต่ืนเริ่มจากท่ีนา
นายซอน จันทา ถึงท่ีนานายเสนห 
อินทรแชมชอย กวาง 3 ม.  
ระยะทางยาว 650 ม.  
3) เสนเริ่มจากบานพักนายวิเชียร 
แกววิชิต ถึงท่ีนานายเสงี่ยม เอ๊ียะศิริ 
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 1,329 ม. 
4) เริ่มจากบาน 
นายสายัณห ฉายสุวรรณ  
(คลองชลประทานฝงซายมือ) ถึง  
ท่ีนาผูใหญเสถียร จานสิบสี  
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 2,300 ม.  
5) เริ่มจากท่ีนานายทับ เกตุวงษ  
(คลองชลประทานฝงขวามือ) ถึง 
ท่ีนานายบุญทรง นาคลําภา  
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 2,300 ม. 

1,820,000 
 

- - - 1,820,000 
 

 

11   
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 11  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๗ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   6) เริ่มจากบานนายปรีชา ระทาง 
(คลองชลประทานฝงซายและขวา) 
ถึงท่ีนานายตุม ม.4 (ฝงซาย)  
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 435 ม. 
7) เริ่มจากคันคลองชลประทาน 
(ฝงซาย) ถึงท่ีนา นายกมล ดวงจันทร  
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 200 ม.  
8) บริเวณเสนหนองกระเด่ือง เสนแยกซายมือ 
เริ่มจากท่ีนา นายระพิน ศรีสุวรรณ  ถึง 
ท่ีนานายวิรัตน แกววิชิต  
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 290 ม.  
9) เริ่มจากท่ีนานางวรรณศรี  ขันโส ถึง 
ท่ีนานายประคอง สวางแสง  
กวาง 3.00 ม. ระยะทางยาว 366 ม. 
10) เริ่มจากบานนายบุญมี  โสมภีร  
ไปสุดเขต ม.12 ถึง ท่ีนานายเสงี่ยม เฮ๊ียะศิริ 
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 2,550 ม. 
๑๑) เริ่มจากท่ีนานายสมเกียรติ  สารภี   
ถึง ท่ีนา นายซอน  จันทา  
กวาง 3 เมตร ระยะทางยาว  1,031  เมตร  
(เปนถนนคันคลอง  เขต หมูที 4 บานดาน) 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

       กองชาง 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงเสียงตามสาย 
ในหมูบาน สายนอก 
สายใน หมูท่ี 11 
 

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยางท่ัวถึง 

เปลี่ยนสายเมนใหมท้ังหมด  
2,350 เมตร  
 สาย DROP WIRE  
ขนาด 2x0.90 SQMM 
หรือ จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด 

- 700,000 - - - 1 แหง ประชาชนได 
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๘๙ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 
 

โครงการซอมแซมถนน  

พรอมลงหินคลุก   

หมูที่ 12  

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของ

ถนนใหมี

คุณภาพท่ีดีและ

ไดมาตรฐาน 

๑) เริ่มจากท่ีนา  นายสอน  อินทขันตี   

ถึง บริเวณท่ีดินฟารมไก 

นายเมงฮ้ัว ลิ้มประพันธศิลป   

ความกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 

2) เริ่มจากท่ีนา นายวรพล  จันทา   

ถึง ท่ีนานายสุพจน พันธุจบสิงห  

ความกวาง 3 เมตร ยาว 1,500เมตร 

3) เริ่มจากท่ีนาน.ส.ละออ  เศรษฐมนตรี  ถึง 

ท่ีนานายสมสวน  กางกั้น  

ความกวาง 3 เมตร  ยาว 850 เมตร 

4) เริ่มจากท่ีนา  นายวรพล  จันทา   

ถึง ท่ีนานายพุฒ  ชาวโพธ์ิหลวง  

ความกวาง 3 เมตรยาว 600 เมตร 

5) เริ่มจากท่ีนานายประเทือง  ฮองกุล  

ถึง ท่ีนานายเสนอ วงศจันทร  

ความกวาง 3 เมตรยาว 800 เมตร 

6) เริ่มจากบานนายสาย  อวนมินทร   

ถึงท่ีนานายซอน  จานสิบสี  

ความกวาง 3 เมตร  ยาว 1,200 เมตร 

 

- - 1,200,000 

 

- - 8   

สาย 

ประชาชน 

ในหมูท่ี 12  

มีถนนท่ีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๐ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   7) เริ่มจากบาน นายบุญเลิศ  ทาศรี  

ถึงบานนายสมเกียรติ คุณกะมุท  

ความกวาง 3 เมตร  ยาว 600 เมตร 

8) เริ่มจากท่ีนานายบุญมี  โสมภีร   

ไปสุดเขตหมูท่ี 12 ถึง 

ท่ีนานางเสงี่ยม เฮ๊ียะศิริ   

ความกวาง 2.30 เมตร ยาว 2,430 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

75 
 

โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมถนนลาดยาง 
โดยลอกของเดิมออก
แลวกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน  
หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการ
คมนาคมมีความ
สะดวก  ลด
อุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ใหกับผูท่ีมาจาก
ตางจังหวัด  
เพ่ือศึกษาดูงาน 
๓) ประชาชน  
หมูท่ี 12 และ 
หมูอ่ืน ใชเปน
เสนทางสัญจร  
ขนสงผลผลิตได
สะดวก ฯลฯ 

1) เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร ถึง 

บานนายสังเวียน พรอมพิมพ  

ความกวาง 4.50 ม.ยาว 768 ม. 

2) เริ่มจากบานนางวันดี ฮองกุล ถึง 

บานนางสาวสายพิน แยงเพชร  

ความกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. 

๓) เริ่มจากบาน 

นางดารณี  วงศจันทร  ถึง  

บานนางสายทอง  ศรีทอน   

ความกวาง  4 ม. ยาว 650 ม. 

ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

 2,000,000 

 

   3 สาย ประชาชน 

ในหมูท่ี 12  

มีถนนท่ีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๑ 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการปรับปรงุเสริม

ถนนดิน พรอมลงลูกรัง

และหินคลุก  

หมูที่ 12   

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของถนน

ใหมีคุณภาพท่ีดี

และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากท่ีนานายไพศาล ถาวร  ถึง 

2) ท่ีนานายมงคล  พรอมพิมพ 

สภาพเดิม ถนนกวาง 4 เมตร 

 ยาว 1,510 เมตร 

สภาพใหม ถนนกวาง 4 เมตร   

ยาว 1,510 เมตร  

สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - - 2,567,000 

 

- 2   
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี  12   
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสง 
ในดานตางๆ 
เสนทางเขา
หมูบานเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

กองชาง 

77 
 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 12   

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของถนน

ใหมีคุณภาพท่ีดี

และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบานนางสุทิน  ดากะบุศย 
ถึงบานนายทองมี  แสงพันตา   
ระยะทาง 50 ม. กวาง 4 ม.  
๒) เริ่มจากบานนายอ่ัน  โสมภีร  ถึง
คลองชลประทาน ระยะทาง 300 ม. 
กวาง 4 ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 
 

- - - 1,200,000 

 

- 2  

สาย 

ประชาชน 

ในหมูท่ี 12   

มีถนนท่ีได

มาตรฐาน 

ในการคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๒ 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมถนนลาดยาง 
โดยลอกของเดิมออก 
แลวกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน 
หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการคมนาคม 
มีความสะดวกลด
อุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับผูท่ีมาจาก
ตางจังหวัด เพ่ือศึกษา 
ดูงาน 
๓) ประชาชน หมูท่ี 12 
และหมูอ่ืน ใชเปน
เสนทางสัญจรขนสง
ผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ 

1)เริ่มจากบานนางมวน  ชวยสังวร  
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ   
ความกวาง  4.50 เมตร  ยาว 
768 เมตร 

- - - 2,600,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 

ในหมูท่ี 12   

มีถนนท่ีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 

79 โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมถนนลาดยาง 
โดยลอกของเดิมออก 
แลวกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน 
หมูที่ 12   

๑) เพ่ือใหการคมนาคม 
มีความสะดวกลด
อุบัติเหตุ 
๒) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับผูท่ีมาจาก
ตางจังหวัด เพ่ือศึกษา 
ดูงาน 
๓) ประชาชน หมูท่ี 12 
และหมูอ่ืน ใชเปน
เสนทางสัญจรขนสง
ผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ 

1)เริ่มจากบาน 
นางดารณี  วงศจันทร  
ถึงบานนางสายทอง  ศรีทอง  
ความกวาง 4 เมตร   
ยาว 650 เมตร 

- - - 2,000,000 
 

- 1  
สาย 

ประชาชน 

ในหมูท่ี 12   

มีถนนท่ีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

ขนสงในดาน

ตางๆ 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๓ 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงซอมแซม ปรับปรงุ 
ตอเติมลานตากขาว  
หมูที่ 12 

เพ่ีอประชาชนไดใช
ลานทํากิจกรรมตางๆ 

จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 12 เมตร 
ยาว 30 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 360 
ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 ขนาดกวาง 12 เมตร 
ยาว 30 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
มีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
360 ตารางเมตร 

- - - 120,000 - 1  
แหง 

เพ่ือประชาชน
ไดมีลานตาก
ขาวใชและ
เพ่ือไวใชทํา
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

81 โครงการลอกคลอง 
หมูที่ 12 
 

เพ่ือประชาชนมีนํ้าใช 
เพ่ือการเกษตร 

จากหนองขาวบูด ถึง  
โคกงูเหา ระยะ 2 กิโลเมตร 
 
 
 

- - 100,000 - - 1  
แหง 

เพ่ือให
ประชาชน 
ไดมีนํ้าใชใน
การอุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชาง 

รวม 81 โครงการ - - 11,479,400 19,752,000  25,502,000 27,156,000 21,214,000 - - - 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.01 - ผ.06 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.02  
 หรือนําโครงการท่ีเพิ่มเติมมาใสในแบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 
 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  สําหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๕ 

 

 

 
                           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 11การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 11พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ          

เพื่อการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 1 11การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 11า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา เพ่ือกอสรางสถานี 
สูบนํ้าดวยไฟฟา 

ม.1 และ ม.4  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา  
จ.สุพรรณบุร ี
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

2 
หมูบาน 

เกษตรกรมีนํ้าใช
ในการทํา
การเกษตร 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000,000  20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - - - 

 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๖ 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
116.4  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
(แบบอัดทาย) 

เพ่ือใหมีรถเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูลมลูฝอย  
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอย 

ดําเนินการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 
(แบบอัดทาย) 

-  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จัดซื้อรถ 
บรรทุก
ขยะ 
(แบบ 

อัดทาย) 
จํานวน 
1 คัน 

มีรถเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูลมลู
ฝอย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลมลู
ฝอย 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงการ - - - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๗ 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายกันนํ้า 
พรอมประตูปด – เปดนํ้า 
สําหรับสูบนํ้า 
เขา – ออก 
หมูที่ 1  
 

เพ่ือปองกันอุทกภัย 
จากนํ้าทวมและภัย
แลงเมื่อนํ้าขาด
แคลน 

กอสรางฝายกั้นนํ้า 
ปากคลองตาแกว  
ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318 
บริเวณบาน 
นางพยงค บุญพันธ กับ 
รานอาหารภูริญาณ  
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - 3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1  
แหง 

1) ปองกันและ
ลดการทวมของ
นํ้าในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต 
ทางการเกษตร  
ไมเสียหายจาก 
นํ้าทวม 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๘ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขยายพ้ืนท่ีทําเข่ือนกั้น
ตลิ่งพังหนาวัดรอเจริญ 
(เพ่ิมเติม) 
หมูที่ 1   

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร 
และท่ีอยูอาศัยและ 
ปองกันตลิ่งพังใน
ฤดูแลง 

ทําตอจากโครงการ
เข่ือนวัดรอเจริญ 
บริเวณบาน 
นางบุญชู  
ย้ิมประเสริฐ  
ถึง บริเวณ 
เขตวัดบานสูตร 
ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 
 

- - 30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

1  
แหง 

สามารถ
ปองกันนํ้าทวม
เขาพ้ืนท่ี
การเกษตรและ
ท่ีอยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพัง
ในฤดูแลงได 
 
 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะเพ่ือการทองเท่ียว
ระดับสากล บริเวณวัดรอเจริญ  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา  
จ.สุพรรณบุร ี
หมูที่ 1 
 

เพ่ือรับรอง
ประชาชน และ
นักทองเท่ียว 

กอสรางหองนํ้า  
๑ แหง 
ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1   
แหง 

มีหองนํ้า
เพียงพอตอ
ประชาชน 
และ
นักทองเท่ียว 

กองชาง 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๓๙๙ 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง
พิพิธภัณฑ 
สัตวนํ้าพ้ืนบาน  
ต.บางปลามา 
อ.บางปลามา 
จ.สุพรรณบุร ี
หมูที่ 1 
 

เพ่ือรับรอง
ประชาชน และ
นักทองเท่ียว 

กอสรางพิพิธภัณฑ 
๑ แหง 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1   
แหง 

มีพิพิธภัณฑ
สัตวนํ้า
พ้ืนบานเพ่ือให
ประชาชน 
และ
นักทองเท่ียว 
ไดศึกษาสัตว
นํ้าพ้ืนบาน    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

กองชาง 

5 โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมถมดิน 
บริเวณคลองตลาดแกว  
หมูที่ 1 

เพ่ือหาแนวภัยแลง
เมื่อนํ้าขาดแคลน 

กอสรางสถานีสูบ
พลังงานแสงอาทิตย 
หรือพลังงานไฟฟา 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- 3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1  
แหง 

1) ชวยบรรเทา 
ภัยแลงในฤดู 
ท่ีขาดนํ้า 
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร 
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนนํ้า 
 

กองชาง 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๐ 

 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาล 
หมูที่ 1 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหกับ
ราษฎร  
หมูท่ี 1  
และหมูท่ี 9  
ไดมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีมีมาตรฐาน 
 

แบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ความจุ 
20 ลบ.ม. หมูท่ี 1 
และ หมูท่ี 9 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 
แหง 

ราษฎรหมูท่ี 1 
และหมูท่ี 9 
ไดมีระบบ
ประปาบาดาล
ท่ีดีมีมาตรฐาน
ไวใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๑ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  
หมูที่ 3  
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณ
บาน น.ส.ทัศนีย  
ฮองกุล  ถึงบาน
นางสาวสุรัญญา  ทูธง 
กวาง 4 เมตร  
ยาว 280 เมตร 
2) เริ่มจากท่ีนาย
ประเทือง ฮองกุล  ถึง 
ท่ีนานายนิคม พันธุแตง 
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว  1,100  เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- 4,400,000 
 

- - - 2  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 3  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๒ 

 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันนํ้าทวม  
พรอมประตู 
ปด – เปดนํ้า  
หมูที่ 4  

เพ่ือปองกัน
อุทกภัยจากนํ้า
ทวมและภัยแลง
เมื่อนํ้าขาดแคลน 

กอสรางคลองคลองเรือ
ดานขางวัดทุงอุทุมพร  
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - - - 2,500,000 
 

1  
แหง 

1) ปองกันและ
ลดการทวมของ
นํ้าในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร 
ไมเสียหายจาก 
นํ้าทวม 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๓ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพ 
ท่ีดี และได
มาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายประสาท แกววิชิต  
ถึง บริเวณท่ีสวน 
นายปรีชา แสนปญญา 
(คันกั้นนํ้าชลประทาน  
1 ซาย 2 ขวา)  
สภาพเดิมถนนลูกรัง 
หินคลุก กวาง 5-6 เมตร 
ตองการกอสรางถนน 
คสล. สูง 0.50 เมตร  
ผิวจราจร กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- - 7,750,000 
 

7,750,000 
 

7,750,000 
 

1  
สาย 

ประชาชนในหมู
ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๔ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขุดลอกหนองนํ้า 
ลาดโตนด 
หมูที่ 4    

เพ่ือเปนการ
บรรเทา 
ภัยแลง และ
ปองกันอุทกภัย 
ใหกับเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี  

 

บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด 
เน้ือท่ีประมาณ 25-0-85 
ไร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - 6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

1  
แหง 

ประชาชนมีนํ้า
ใชในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัย
ใน 
ฤดูนํ้าหลาก 
 

กองชาง 

11 โครงการกอสราง 
ทางขามคลองแทน
สะพานไม  
หมูที่ 4 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ 
ท่ีดี และได
มาตรฐาน 

ถมดิน ฐานกวาง 10 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 3 เมตร 
ผิวจราจร กวาง 6 เมตร 
ท่ีคลอง 1 ซาย 2 ขวา 
บริเวณท่ีนา นายบุญทัน 
ดวงจันทร พรอมวางทอ 
Ø 1 เมตร จํานวน 12 
ทอน 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 
สาย 

ประชาชนในหมู
ท่ี 4 มีถนนท่ีได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๕ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 4 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ 
ท่ีดี และได
มาตรฐาน 

สรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ขามคลอง 2 ซาย 1 ขวา 
บริเวณท่ีนา 
นายอุดม ดวงจันทร  
เพ่ือเชื่อมตอกับ 
ทางสาธารณะไปบรรจบ
ทางหมายเลข 3351  
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 9 เมตร  
ทางเทากวาง 1 เมตร 
พรอมราวสะพาน คสล. 
สูง 0.90 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - - 6,300,000 - 
 
 
 
 
 

 

1 
แหง 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 4  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย  
พรอมถมดิน  
บริเวณคลองตลาดแกว  
หมูที่ 4  
 
 
 

เพ่ือหาแนวภัยแลง 
เมื่อนํ้าขาดแคลน 

กอสรางสถานีสูบพลังงาน
แสงอาทิตย หรือพลังงาน
ไฟฟา 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- 3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

1  
แหง 

1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร 
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนนํ้า 

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๖ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า จํานวน 2 จุด  
หมูที่ 5   
 

เพ่ือปองกัน 
ปญหาอุทกภัย และ
บรรเทาปญหาภัยแลง 

บริเวณคลองชลประทาน  
1 ซาย 2 ขวา  
หนาวัดเสาธง  
จํานวน 2 จุด  
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- 7,000,000 
 

- - - 2  
แหง 

1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูท่ี
ขาดนํ้า 
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร 
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนนํ้า 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรงุ 
เสริมถนนดิน  
พรอมลงหินคลุก  
หมูที่ 5   

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากท่ีนา 
นางสําเนียง ฤทธ์ิกัณโต  
ถึง ท่ีครูสง กรีติจันทรากูล  
ยาว 700 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - 4,480,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๗ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกอสราง  
ถนน คสล. 
หมูท่ี 5   

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดีและ 
ไดมาตรฐาน 

เริ่มจากสะพานหนาวัดเสา
ธง  ถึงบริเวณเขตติดตอ
ตําบลบานแหลม ระยะทาง
ยาว 6,600 เมตร กวาง 4 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 
 

- - -  20,000,000 - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

17 โครงการกอสราง 
ถนน คสล.  
หมูที่ 5  

เพ่ือใหประชาชน 
มีถนนท่ีไดมาตรฐาน
ใชในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 
สาย คลองชลประทาน 2 
ซาย 1 ขวา ฝงซาย  
เริ่มจากบริเวณสะพานวัด
เสาธงถึงเขตติดตอ เทศบาล
ตําบลบางปลามา  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. 
กําหนด 
 

- 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยข้ึน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๘ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกอสราง
ประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ 
พรอมถมดิน และวาง
ทอเมนระบบประปา 
บริเวณท่ีทําการ  
อบต.บางปลามา หรือ 
กอสรางประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดใหญ 
ความจุ 30 ลบ.ม.  
หมูท่ี 5 บานเสาธง 

1) เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ
เชื่อมโยงและ
สอดคลองกัน
ระหวางแผนพัฒนา
สามปและ
งบประมาณรายจาย
ประจําป  ซึ่ง
สามารถนําโครงการ
ไปดําเนินการได
ทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ 
2) เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรท่ีจะใชนํ้า
ในการอุปโภคและ
บริโภคอยาง
พอเพียงในอนาคต 

บริเวณท่ีทําการ อบต. 
บางปลามา 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

- - - 1 
โครงการ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีระบบประปา
ใชท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 

 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๐๙ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

1)เริ่มจากถนนลาดยาง 
ถึงบาน 
นายสนิท ย้ิมประเสริฐ 
 กวาง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 66 เมตร 
๒) เริ่มจากบาน 
นางมะนาว ถึงบานนางกี๋  
กวาง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 120 เมตร  
๓) เริ่มจากประตูนํ้า ถึง ท่ี
นานายสินธุ แกววิชิต  
กวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,300 
เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- 
 
 

3,846,000 
 

3,846,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมถนนลาดยาง 
สายหัวลาด 
หมูที่ 6  

 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก 
ถึงบริเวณท่ีนา 
นายสุชิน กาลวัย  
กวาง 5 เมตร   
ยาว 1,064 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- 4,229,000 
 

4,229,000 
 

4,229,000 
 

4,229,000 
 

1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๐ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หรือ 
ศูนยการเรียนรู (โดม) 
หมูที่ 6   
 

เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ  

บริเวณวัดโพธ์ิลังกา   
กวาง 20 เมตร 
ยาว  30 เมตร   
สูง  9 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- 6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

1   
แหง 

ประชาชน 
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

22 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน 
ใหมีคุณภาพท่ีดี 
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบริเวณท่ีนา
นายสํารวย ศรี
พิทักษ ถึง ถนน
หลวงหมายเลข 
3318  (เสนศูนย
ราชการแหงท่ี 2 
กวาง 5 เมตร  
ยาว 1,185 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- 5,925,000  5,925,000 5,925,000  5,925,000 1 
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๑ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางประปา
บาดาล 20 ลบ.ม.  
หมูที่ 6 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ชีวิต ใหมีคุณภาพท่ีดี  
และไดมาตรฐาน 
 

ระบบประปาบาดาล 
ขนาด 20 ลบ.ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

3,500,000 3,500,000 - - - 1 
โครงการ 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีระบบประปา
ใชท่ีได
มาตรฐาน 
 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
หมูที่ 6  

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ 
ท่ีดีและไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนายสํารวย 
ศรีพิทักษ  
ถึงถนนหลวงหมายเลข 
3318  ยาว 1,185 
เมตร กวาง 4 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - 3,846,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 6  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๒ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 สรางคันกั้นนํ้า 
ริมแมนํ้าทาจีน   
ตลอดแนวหมูท่ี 9 
 

เพ่ือลดปญหาดินทรุด 
ลงแมนํ้าทาจีนและ 
เพ่ิมความปลอดภัย 
ของชาวบานท่ีอาศัย 
อยูริมแมนํ้าทาจีน 
 
 

สรางคันกั้นนํ้า  
ริมแมนํ้าทาจีน 
ตลอดแนวหมูท่ี 9   
ระยะทาง 850 เมตร 

- 30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

1 หมูบาน เพ่ือลดปญหา
ดินทรุด 
ลงแมนํ้าทาจีน
และเพ่ิมความ
ปลอดภัย 
ของชาวบาน 
ท่ีอาศัยอยู 
ริมแมนํ้าทาจีน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๓ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการสรางโดม 
ท่ีลานเอนกประสงค 
บริเวณศาลารวมใจ  
หมูที่  10   
 

เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ  

บริเวณท่ีศาลารวมใจ 
กวาง 12 เมตร   
ยาว 32 เมตร   
สูง 6  เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

- - 2,880,000 
 

2,880,000 
 

 

2,880,000 
 
 

1  แหง ประชาชน 
ในหมูท่ี  10 
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๔ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  
จํานวน 2 สาย 
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในคมนาคม  
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร 
และท่ีอยูอาศัย ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.
บางปลามา  และ ต.
วัดดาว 

1) เริ่มจากบานพักนาย
วิเชียร แกววิชิต ถึงท่ีนา  
นายเสงี่ยม เอ๊ียะศิริ 
กวาง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,329 ม. 
2) เริ่มจากคันคลอง
ชลประทานฝงขวามือเขา
ทางฟารมไกอูทอง จากท่ี
นานายทับ  เกตุวงษ  ถึง 
ท่ีนา นายบุญทรง  นา
คลําภา  ระยะทาง 
2,300 เมตร กวาง  
5.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ 
อบต.กําหนด 

- - - 9,200,000 
 

- 2  สาย ประชาชน 
ในหมูท่ี  11  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน 
การคมนาคม 
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

28 โครงการสรางศูนย
เครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล พรอม
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า  
รถไถขนาดเล็ก รถไถ
ขนาดกลางทอสูบนํ้า  
พรอมอุปกรณทาง
การเกษตรทุกชนิด   
หมูท่ี 11    

เพ่ือใหประชาชนมี
ศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตรตางๆ 

สรางศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบานและ
ตําบล พรอมจัดซื้อเครื่อง
สูบนํ้า รถไถขนาดเล็ก  
รถไถขนาดกลาง   
ทอสูบนํ้า  พรอมอุปกรณ
ทางการเกษตรทุกชนิด  
หมูท่ี  11 

- - - 5,000,000 
 

- 1  
แหง 

ประชาชน 
หมูท่ี 11   
มีศูนย
เครื่องจักรกล
การเกษตร
หมูบานและ
ตําบล  พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตร
ตางๆ  

กองชาง 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๕ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการกอสราง
อาคารเอนกประสงค 
(ประเภทโดม) 
หมูที ่12 
 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดมีพ้ืนท่ีในการ 
ใชประโยชน 

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค  
ณ บริเวณท่ีต้ังศาลา
ประชาคม  
ขนาดความกวาง
ประมาณ 16.00 
เมตร  
ขนาดความยาว
ประมาณ 20.00 
เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด 

-  - - 1,500,000 1,500,000 1 
แหง 

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

รวม 29 โครงการ - - 7,000,000 77,400,000 135,456,000 165,284,000 129,784,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๗ 
 

 
 

                                แบบ ผ. 03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
จัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน เชน 
เครื่องปรับอากาศ,โตะทํางาน 
โตะประชุม โตะอเนกประสงค 
โตะอาหาร เกาอ้ี  เกาอ้ีทํางาน  
เครื่องโทรสาร เครื่องดูดฝุน  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปมนํ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถยนตน่ัง  
รถดับเพลิง รถจักรยานยนต  
รถบรรทุกนํ้า เครื่องยนต         
รถสุขาเคลื่อนท่ี รถโมปูน 
ลูกพวงสําหรับรถบรรทุกสิบลอ 
เรือ หองสุขาเคลื่อนท่ี  
กลองติดรถยนต ฯลฯ  

๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 สํานักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน  
รถไถ เครื่องตัดวัชพืช  
เครื่องสูบนํ้า ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๘ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 
เชน เครื่องตัดหญาไหลทาง
ติดทายรถฟารมแทรกเตอร
เปนเครื่องตัดหญา 
แบบย่ืนขาง สามารถติดต้ัง
และปลดออกไดงาย  
โดยสามารถติดต้ังกับแกนยก 
3 จุด ของรถฟารมแทรกเตอร  
รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ  

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน โทรทัศน เครื่องขยายเสียง 
ลําโพง ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน โทรทัศนวงจรปด 
ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 600,000 600,000 600,000 สํานักปลัด 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน กลองถายรูป
และกลองถายวีดีโอ ฯลฯ  

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
ครัว เชน เครื่องกรองนํ้า  
ถังตมนํ้าไฟฟาดิจิตอล 
เครื่องตัดหญา ตูเย็น 
ไมโครเวฟ เตาแกส  
ผามานพรอมอุปกรณ ฯลฯ 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 สํานักปลัด 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๑๙ 
 

 

 

                                                                                                                                                                     

ท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๙ แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
เชน รถดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
ถังดับเพลิง ฯลฯ 

๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๑๐ แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค 
มอนิเตอร สํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA ฯลฯ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 สํานักปลัด 

13 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องสแกนสําหรับเก็บ
เอกสารงานท่ัวไป ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร 
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๐ 
 

 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑอ่ืน จัดซื้อครุภัณฑอ่ืน เชน  
หองสุขาเคลื่อนท่ี ฯลฯ 

๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

    รวม 16,880,000 16,880,000 17,380,000 17,380,000 17,380,000  

*หมายเหตุ  
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03 
 หรือนําครุภัณฑเฉพาะท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น  
 และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                    

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๑ 
 

 
                                แบบ ผ. 03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน  
ตูเหล็กชนิด 2 บานเปด ฯลฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองคลงั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
 ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน ฯลฯ 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองคลงั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน  
ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กองคลงั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
เกาอ้ีพนักงาน ฯลฯ 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลงั 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
ขนาด  36,000  BTU ฯลฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 กองคลงั 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน  รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมตํ่ากวา 2,400 ซี.ซี.  
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
1 คัน ฯลฯ 

900,000 900,000 - - - กองคลงั 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน กลองติดรถยนต ฯลฯ 

- - 10,000 10,000 10,000 กองคลงั 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๒ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
8 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน  

เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลงั 

9 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน  
เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ 

50,000 50,000 - - - กองคลงั 

10 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน  
เครื่องพิมพ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลงั 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน  
เครื่องสํารองไฟฟา ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลงั 

12 
 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร 
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  ฯลฯ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลงั 

    รวม 1,137,500 1,142,500 252,500 252,500 252,500  

    รวม (สํานักปลัด+กองคลัง) 18,017,500 18,022,500 17,632,500 17,632,500 17,632,500  

*หมายเหตุ  
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03 
 หรือนําครุภัณฑเฉพาะท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น  
 และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                    

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๓ 
 

                                แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๑ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของกองการศึกษาฯ  
และ  ศพด.  อบต.บางปลามา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัว 
ของกองการศึกษาฯ  และ  
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 
(เครื่องโปรเจคเตอร) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร  เชน 
เครื่องโปรเจคเตอร ฯลฯ    
ของกองการศึกษาฯ  และ  
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๔ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
(เครื่องโทรสาร) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร   
ไวใชในการติดตอปฏิบัติงาน
ของศพด.  อบต.บางปลามา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๕ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(คอมพิวเตอร) 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  
ปริ้นเตอร  เครื่องสํารองไฟฟา
เครื่องสแกน อุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค  
(Smart  Card Reader)  ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๔ 
 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๖ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
(เครื่องปรับ 
อากาศ) 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ)  ไวใช
ในการปฏิบัติงานและ
บริการชุมชนและสังคม 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๗ แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษาของกอง
การศึกษาฯ  และ 
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

8 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษาของกอง
การศึกษาฯ  และ 
ศพด.  อบต.บางปลามา 
เชน DLTV ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

9 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 
และขนสง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงของ
กองการศึกษาฯ  และ   
ศพด.  อบต.บางปลามา 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

10 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุของกอง
การศึกษาฯ และศพด.  
อบต.บางปลามา 

482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 กองการศึกษาฯ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๕ 
 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๑1 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ 
เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพรของ 
กองการศึกษาฯ และ 
ศพด.  อบต.บางปลามา 

482,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑2 แผนงานการศึกษา คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
(เครื่องเลนสนาม) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเลนสนาม   
ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑3 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี ๑ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๑ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑4 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๓ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๓ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑5 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๔ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๔ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๖ 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๑6 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี ๕ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๕ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑7 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๖ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๖ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑8 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี ๘ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๘ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๑9 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย 
หมูท่ี ๙ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๙ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๗ 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
20 การศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๑๐ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๑๐ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึง 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒1 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๑๑ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๑๑ 
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒2 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกีฬา 
เครื่องออกกําลังกาย  
หมูท่ี ๑๒ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดต้ังบริเวณ หมูท่ี ๑๒
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒3 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๑ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี 1 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒4 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๓ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๓ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๘ 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๒5 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๔ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๔ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒6 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๕ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๕ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒7 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๖ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๖ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒8 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๘ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๘ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒9 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๙ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี ๙ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

30 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๑๐ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี 1๐ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๒๙ 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

๓1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๑๑ 

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูท่ี 1๑ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 
เครื่องเลนสนาม 
หมูท่ี ๑๒ 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี ๑๒ 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

    รวม 4,434,000 5,552,000 15,052,000 15,052,000 15,052,000  

*หมายเหตุ  
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03 
 หรือนําครุภัณฑเฉพาะท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น  
 และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                    

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๐ 
 

 
 
                                แบบ ผ. 03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
(แบบอัดทาย) 

- - 3,00๐,๐๐๐ 3,00๐,๐๐๐ 3,00๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถกูชีพพรอมวัสดุ 
อุปกรณท่ีจําเปนในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

- - 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้ออุปกรณติดตามดวย
ดาวเทียม GPS Tracker กับ
รถเก็บ ขน ขยะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

- 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ - - กองสาธารณสุขฯ 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน กลองติดรถยนต 
ฯลฯ 

- - 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

5 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ
ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ           
5 วัตต กลองโทรทัศนวงจรปด 
ฯลฯ 

- - 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๑ 
 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

6 แผนงานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เชน 
จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดประจําท่ี 40 วัตต 
พรอมอุปกรณรับสัญญาณ ฯลฯ 

- - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

7 แผนงานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน 
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน ๑ เครื่อง ฯลฯ 

- - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

8 แผนงานสาธารณสุข คาครภุัณฑ คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง 
รถบรรทุกขยะ เชน เปลี่ยนปะปุ 
เปลี่ยนตูบรรทุกขยะ ฯลฯ 

- - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

    รวม - 15,000 7,785,000 7,770,000 7,770,000  

*หมายเหตุ  
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03 
 หรือนําครุภัณฑเฉพาะท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น  
 และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                    

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๒ 
 

                                แบบ ผ. 03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน   
ตูเก็บเอกสารชนิดตูทึบ และ    
ตูกระจกพรอมฐานรองตู ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองชาง 

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน   
เกาอ้ีสํานักงาน ฯลฯ 

7,500 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 กองชาง 

3 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 
40,000 บีทียู ฯลฯ 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

กองชาง 

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถบรรทุก (ดีเซล) ฯลฯ 

- - - 900,000 900,000 กองชาง 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถดับเพลิง ฯลฯ 

- - 10,000,000 10,000,000  10,000,000 กองชาง 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถบรรทุกนํ้า ฯลฯ 

- 2,500,000  2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชาง 

7 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน จี พี เอส ติดรถสิบลอ 
ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชาง 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน กลองติดรถยนต ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชาง 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๓ 
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถสุขาเคลื่อนท่ี 
ฯลฯ 

- - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 กองชาง 

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถพวงลากจูงบรรทุก 
ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 5 ตัน 

- 100,000 - - - กองชาง 

11 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑกอสราง 
 

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง  เชน  
รถขุดดิน ขนาด 5 แรง ฯลฯ 

1,700,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

กองชาง 

12 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถโมปูนและลูกพวง
สําหรับรถบรรทุกสิบลอ ฯลฯ 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 กองชาง 

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  
160BAR 2400W  
ทอสายยาง 10 เมตร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กองชาง 

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 
 

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน 
รถไถ (เฉพาะตัวโครงรถ  
ไมรวมเครื่องยนต) ฯลฯ 

40,000  
  

40,000  
  

40,000  
  

40,000  
  

40,000  
  

กองชาง 

15 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน 
เครื่องสําหรับขุดหลุมเพ่ือท่ีจะ
ปลูกตนไม ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองชาง 

16 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน 
เครื่องผลักดันนํ้าระบบไฮโดรลิค 
ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

กองชาง 

 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๔ 
 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
17 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
คาครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร 
จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน กลองถายภาพ
ระบบดิจิตอล ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองชาง 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน เชน 
สวานเจาะกระแทก ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กองชาง 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน โนตบุก ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองชาง 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑอ่ืน  

 

จัดซื้อครุภัณฑอ่ืน  เชน  
เตนทแบบโคง (Roof Curve)  
หนากวาง 24 เมตร ยาว 48 
เมตร โครงสรางอลูมิเนียม
ท้ังหมด ดานใตผาใบสีเทาออน 
ดานนอกสีขาว 
มาตรฐานสากลผูผลิต ฯลฯ 

๘,๐00,000 
 

๘,๐00,000 
  

๘,๐00,000 
  

๘,๐00,000 
  

๘,๐00,000 
  

กองชาง 

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑอ่ืน  

 

จัดซื้อครุภัณฑอ่ืน  เชน เตนท 
 ฯลฯ 

- 
 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

กองชาง 

 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๕ 
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
24 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 1  

- - - - 250,000 กองชาง 

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 3  

- - - - 250,000 กองชาง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 4  

- 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง 

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 5 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 กองชาง 

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 6 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 กองชาง 

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 8 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 9 

- - - 1,100,000 - กองชาง 

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 10  

- 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๖ 
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
32 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 11 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง 

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 
พรอมวางระบบและติดต้ัง 
หมูท่ี 12 

- - - 250,000 - กองชาง 

34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ังภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

35 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง 
ภายในหมูบาน หมูที่ 3 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

36 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 4 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

37 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 5 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

38 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 6 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 8 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๔๓๗ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
40 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 9 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

41 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 10 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

42 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 11 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

43 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย 
ชุดลูกขาย พรอมติดต้ัง  
ภายในหมูบาน หมูที่ 12 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองชาง 

44 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครภุัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

ติดต้ังชุดดับเพลิงเบื้องตน  
แบบถังสารเคมี  
ประจําหมูบาน หมูที่ 1 

- - 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

    รวม 12,707,500 23,677,500 42,627,500 44,877,500 44,027,500  

 

*หมายเหตุ  
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลเดิมท่ีอยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03 
 หรือนําครุภัณฑเฉพาะท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น  
 และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                    

วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 
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สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด 6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนสวนการบริหารท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของ

คณะกรรมการ 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ ๓0 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี ้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของ

งานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหาร 
(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการ

ดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล 
เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

/ขอ 31… 
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ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน           
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความสมควร 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และในการประเมินแผนพัฒนานั้นจะตองดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931       
ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 (ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 1) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย  

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 

/๒. การติดตาม… 
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและ

ประเมินโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และในการประเมินแผนพัฒนานั้นจะตองดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931       
ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 (ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 2) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ          

ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน               

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

/๓. สรุปผล… 
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ขอ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดวา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก 
1. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model                   

ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่น ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม 
ขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost)               
เวลา (Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

3. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
4. วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หรือ โดยเครื่องมือ… 
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หรือ โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 1. แบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดข้ึนเอง 

- แบบรายงานผลการดําเนินการ (แบบท่ี 1 และ 2)  
(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 3) 

 2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/          
ว 2931 ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
 3. การติดตามและประเมินดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 
หรือ การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ (ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 4) มีดังนี้ 
- แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
- แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ  
(สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือท้ังสองแบบก็ได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.4 ขอเสนอแนะ… 

http://www.dla.go.th/
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๔.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
4.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต เชน จะทํา จะสนับสนุน สงเสริม ปองกัน ตามแนวทาง ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติวา ในการดําเนินงาน             
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน            
ใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมดวย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2. พระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินโดยมีหนวยงานราชการกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

4. นโยบายรัฐบาล 
5. การเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN Community) และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) สงผลดีตอการขยายการคา การลงทุน และความรวมมือในดานตางๆ  
6. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร อุตสาหกรรม  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรตําบล 
7. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
8. การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล  

ฯลฯ 
 
4.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา          

มาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
๓.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔.  อบต. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
5. สงบุคลากรและประชาชน เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ตามอํานาจหนาท่ี 
 
 
 
 
 

 
/ผลจาการ... 
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ผลจากการพัฒนา 
1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
    –  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –  มีการแบงงาน / มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
    –  มีวัสดุอุปการณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีครบถวนและทันสมัย  
 
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 
 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
    –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
    –  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชน กลุมออมทรัพย  กลุมอาชีพ กลุมสตรี ฯลฯ 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    – มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ตัวอยาง... 



- 446 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารแนบทาย  
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(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 1) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ   

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง       
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง          
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/     
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  

 

 /ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและศักยภาพ 
(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

 

(5) การวิเคราะหสิ่ งแวดลอม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ ง ท่ี เกิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)         
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร  

3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อ งค ก ร ปก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิน  แ ละ เชื่ อ ม โ ย ง หลั ก ปร ะช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทอง ถ่ิน และ ยุทธศาสตร จั งห วัด และ เชื่ อมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ)  
3.4 วิสัยทัศน 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ 
 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

 

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึง สิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทอง ถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้ วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ตัวอยาง... 
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(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 2) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น         
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนํา
แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น          
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ        
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทอง ถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น นํ า ไ ป สู ก า ร ต้ั ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคน  
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข งขั นและการหลุ ดพน กับดั กรายไดปานกลางสู รายได สู ง                 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคม
สู ง วั ยอย า ง มี คุณภาพ  (3 )  ก า รลด ค ว าม เหลื่ อ ม ล้ํ า ท า ง สั ง ค ม                          
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม           
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร  เทคโนโล ยี และการวิจั ยและพัฒนา แล วตอยอด             
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทอง ถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ค วามยากจนหรื อก า ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ย่ั ง ยื น           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)         
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถูกต อ ง ตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง  หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน          
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 

 
 
 
 
 

/(ตัวอยาง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 3) 
(ตัวอยาง) 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
รายงานผลการดําเนินการ 

สนสุดวันท่ี...... เดือน.......................25...... 
 ประมาณการรายรับ รับจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

หมวดภาษีอากร 
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี 
1.3 ภาษีปาย 
1.4 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

    

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตสุรา 
2.2 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศ

หรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 
2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 
2.4 คาธรรมเนียมกําจัดมูลฝอย 
2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
2.6 คาปรับผิดสัญญา 
2.7 คาปรับอ่ืนๆ 

    

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

    

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
4.1 คาขายแบบแปลน 
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ด 

    

หมวดรายไดจากทุน 
5.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 

    

หมวดภาษีจัดสรร 
6.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 
6.2 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
6.3 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
6.5 ภาษีสรรพสามิต 
6.6 คาภาคหลวงแร 
6.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม 
6.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ 
6.9 คาธรรมเนียมและคาใชนํ้าบาดาล 

    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
6.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน เลือกทํา 

    

     

/(ตัวอยาง)... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตัวอยาง) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

รายงานผลการดําเนินการ 
สนสุดวันท่ี...... เดือน.......................25...... 

หนวยงาน/โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
จายแลว คงเหลือ 

สํานักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 หมวดเงินเดือน 
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก 
1.1.3 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวมสํานัก............./กอง............     
รวมท้ังสิ้น (1 สํานัก/4 กอง)     

 
/(ตัวอยาง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 4) 
 

 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวม 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกป) 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

2.  อายุ  (   )  ตํ่ากวา  25  ป    (   )  25 - 40  ป   

  (   )  41 – 60  ป    (   )  มากกวา  60  ป  

3.  การศึกษา (   )  ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเทา   

  (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกวาปริญญาตรี  

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 

  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

   (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม    
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม    
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
   ๑. .............................................................................................................................................................................. 
   ๒. .............................................................................................................................................................................. 
   ๓. .............................................................................................................................................................................. 
หมายเหต ุ :  กรุณาสงคนื องคการบริหารสวนตาํบลบางปลามา (ชั้น 2) สํานักปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันท่ี.......................................... 
จัดทําโดย  สํานักปลดั   งานวิเคราะหโยบายและแผน  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา                                                     
...ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ...      /(ตัวอยาง... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

(ตัวอยางเอกสารแนบทายท่ี 4) 
 
 

 
 

 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในแตละยทุธศาสตร 

 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ในแตละยุทธศาสตร  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกป) 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป   

คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

2.  อายุ  (   )  ตํ่ากวา  25  ป    (   )  25 - 40  ป   

  (   )  41 – 60  ป    (   )  มากกวา  60  ป  

3.  การศึกษา (   )  ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเทา   

  (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกวาปริญญาตรี  

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 

  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

   (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

/สวนท่ี 2... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา 
คําอธิบาย  : 1. มีท้ังหมด 7  ยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรมี 9 ขอ (ประเด็นพัฒนา) 
   2. แตละขอมี 10 คะแนน 
   3. ใหผูทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอ ต้ังแต 0 – 10 คะแนน 

ยุทธศาสตรท่ี  1 2  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

 ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

ยุทธศาสตรท่ี  2  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    
 

/ยุทธศาสตรท่ี... 
 



- 460 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี  3 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
ยุทธศาสตรท่ี  4 2  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี... 
 
 



- 461 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี  5 2  การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
ยุทธศาสตรท่ี  6 2  การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี... 
 
 



- 462 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี  7  2การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให   

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

6.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน   ให   

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน   ให   

8.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให   

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได    

 

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
   ๑. ............................................................................................................................. ................................................. 
   ๒. .............................................................................................................................................................................. 
   ๓. ............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  กรุณาสงคืน องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา (ชั้น 2) สาํนกัปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันท่ี.......................................... 
 
จัดทําโดย  สํานักปลัด   งานวิเคราะหโยบายและแผน  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา                                                     
...ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ... 
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