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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ฐานะจากสภาต าบลมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้
ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538    

และต่อมาได้ประกาศก าหนดขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ ในการ
ประชุมครั้งที่  7/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551    

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ท าการตั้ง อยู่เลขที่ 

99 หมู่ที่ 2  ถนน คลองท่อม – ล าทับ  ต าบลคลองท่อมใต้  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  อยู่ทางทิศใต้ของ
จังหวัด  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอคลองท่อม  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ  45  
กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลา  0.50  ชั่วโมงในการเดินทางจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถึงจังหวัดกระบี ่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  66,812.50 ไร่ หรือ 106.9 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูงๆต่ าๆทุ่งหญ้า 

ธรรมชาติ ปุาละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบไปจดปุาชายเลนมีล าคลองและสายน้ าเล็กๆ ซึ่งมีต้นน้ ามา
จากเทือกเขานอจู้จี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตกของต าบล  ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปน
ทราย เหมาะแก่การปลูกพืชจ าพวกยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ จด  หมู่ที่  1  บ้านเพหลา         ต าบลเพหลา 
ทิศตะวันออก จด  หมู่ที่  6  บ้านหน้าเขา        ต าบลคลองท่อมเหนือ 
ทิศตะวันตก จด  หมู่ที่  5  บ้านคลองแค       ต าบลห้วยน้ าขาว และทะเลอันดามัน 
ทิศใต้  จด  หมู่ที่  1  บ้านห้วยน้ าขาว    ต าบลห้วยน้ าขาว  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลคลองท่อมใต ้มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน – ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 
 1.4 ลักษณะของดิน 
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ลักษณะของดินต าบลคลองท่อมใต้ โดยทั่วไปเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้ าตาลปนเทาเหมาะ
แก่การปลูกพืชจ าพวกยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนผสม  
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลคลองท่อมใต้ ประกอบด้วย 
  คลอง ล าห้วย จ านวน  9  สาย   
   1. คลองท่อม   5. ห้วยสามคอ 
   2. คลองขนาน   6. ห้วยนาคบุตร 
   3. คลองบ้านเหนือ  7. ห้วยเคี่ยม 
   4. คลองแชงเปิง   8. ห้วยน้ าเขียว 
   9. ห้วยขุนเตีย  
   สระเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง  
   1. สระน้ า หมู่ 4 
   2. สระน้ า หมู่ 5   
  อ่างเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 
   1. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเขียว 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ต าบลคลองท่อมใต้ จัดอยู่ในเขตภูมิพฤกษ์แบบ Indo-Chinese และแบบ Indo-Malaysian ที่
คาบเกี่ยวซ้อนทับกันอยู่ เป็นที่ราบสูงๆต่ าๆทุ่งหญ้าธรรมชาติ ปุาละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพ้ืนที่ราบไปจด
ปุาชายเลนมีล าคลองและสายน้ าเล็กๆ มีไม้โกงกาง เป็นต้น  
 

 ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลคลองท่อมใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านเหนือ นายวสันต์  พิมพ์บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านคลองท่อมใต้ นายวรพงษ์ มุกดามนตรี ก านันต าบลคลองท่อมใต้ 
3 บ้านคลองขนาน นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านนาใน นายไตรรงค์ ทวีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านแชงเปิง นายแสงภิรมย์ สมใจนึก ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านวังหิน นายชาญชัย  เจริญตัว ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านใต้ นายสุวรรณ คุณานันตกุล ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านในควน นายจิตร บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านหน้าค่าย นายกฤษดา มนภาณีวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
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2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อม
ใต้ ต่างก็ให้ความร่วมมือในด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบอย่างถูกต้อง และด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเภท 

วันเลือกตั้ง จ านวนผู้ม ี
สิทธิ์ 

ผู้ใช้สิทธิ์ คิดเป็น 
(%) 

บัตรเสีย คิดเป็น 
(%) 

ผู้บริหารท้องถิ่น 14 ต.ค.55 5,737 4,533 79.00 308 5.4 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 14 ต.ค.55 5,721 4,523 79.01 106 2.3 

 
3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  9,287 คน แยกเป็น ชาย 5,021 คน หญิง 4,266 คน จ านวน 3,403 ครัวเรือน  
     

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน    
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 538 546 1,084 436 
* หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ 339 373 712 385 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 762 748 1,510 551 
หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 339 333 672 229 
หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 396 369 765 290 
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 728 702 1,434 388 
หมู่ที่ 7 บ้านใต้ 364 333 697 256 
หมู่ที่ 8 บ้านในควน 224 250 474 170 
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 1,331 608 1,939 698 

รวม  9  หมู่บ้าน 5,021 4,266 9,287 3,403  

      หมายเหตุ  *  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน    ข้อมูล เดือนกันยายน  2559          
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 80 77 157  1 ปี 82 71 153 

2 ปี 75 63 138  3 ปี 78 70 148 
4 ปี 72 57 129  5 ปี 73 53 126 
6 ปี 47 46 93  7 ปี 71 54 125 
8 ปี 49 56 105  9 ปี 57 55 112 

10 ปี 59 46 105  11 ปี 61 69 130 
12 ปี 58 58 116  13 ปี 65 55 120 
14 ปี 64 64 128  15 ปี 76 66 142 
16 ปี 58 55 115  17 ปี 71 57 128 
18 ปี 79 74 153  19 ปี 85 82 167 
20 ปี 95 56 151  21 ปี 175 84 259 
22 ปี 220 56 276  23 ปี 203 59 262 
24 ปี 107 66 173  25 ปี 143 70 213 
26 ปี 107 82   189  27 ปี 88 75 163 
28 ปี 82 74 156  29 ปี 103 90 193 
30 ปี 93 77 170  31 ปี 74 77 151 
32 ปี 74 69 143  33 ปี  77 77 154 
34 ปี 77 71 148  35 ปี 80 63 143 
36 ปี 76 67 143  37 ปี 77 57 134 
38 ปี 71 76 147  39 ปี 74 85 159 
40 ปี 58 48 106  41 ปี 64 63 127 
42 ปี 66 62 128  43 ปี 54 51 105 
44 ปี 55 77 132  45 ปี 61 54 115 
46 ปี 42 66 108  47 ปี 56 43 99 
48 ปี 56 60 116  49 ปี 63 68 131 
50 ปี 61 57 118  51 ปี 62 63 125 
52 ปี 64 58 122  53 ปี 59 66 125 
54 ปี 67 56 123  55 ปี 59 50 109 
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56 ปี 61 39 100  57 ปี 56 41 97 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
58 ปี 50 35 85  59 ปี 42 48 90 
60 ปี 30 57 87  61 ปี 28 38 66 
62 ปี 31 21 52  63 ปี 19 34 53 
64 ปี 22 27 49  65 ปี 26 21 47 
66 ปี 13 22 35  67 ปี 19 16 35 
68 ปี 15 11 26  69 ปี 18 22 40 
70 ปี 8 15 23  71 ปี 14 12 26 
72 ปี 9 23 32  73 ปี 13 11 24 
74 ปี 12 8 20  75 ปี 12 18 30 
76 ปี 13 11 24  77 ปี 10 6 16 
78 ปี 11 12 23  79 ปี 6 12 18 
80 ปี 7 8 15  81 ปี 8 14 22 
82 ปี 5 11 16  83 ปี 7 8 15 
84 ปี 10 5 15  85 ปี 4 8 12 
86 ปี 6 2 8  87 ปี 5 2 7 
88 ปี 1 5 6  89 ปี 2 3 5 
90 ปี 1 2 3  91 ปี 1 2 3 
92 ปี 0 2 2  93 ปี 2 2 4 
94 ปี 1 0 1  95 ปี 1 0 1 
96 ปี 1 0 1  97 ปี 0 1 1 
98 ปี 0 0 0  99 ปี 0 0 0 

100 ป ี 0 0 0  มากกว่า 
100 ป ี

0 0 0 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 ทะเบียนราษฎร์อ าเภอคลองท่อม 
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 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 2 ศูนย์ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองท่อมใต้ หมู่ 2 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแชงเปิง หมู่ที่ 5 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่(สพฐ.) จ านวน 4 โรง 

1. โรงเรียนบ้านเหนือ จัดการเรียนระดับประถมศึกษา  
2. โรงเรียนบ้านแชงเปิง จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 
3. โรงเรียนบ้านคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 

 

  4.2 สาธารณสุข 
  ต าบลคลองท่อมใต้ มีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงพยาบาลคลองท่อม มีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 10 คน ดังนี้ 
   1) ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน 
   2) ทันตแพทย์ จ านวน 5 คน 
   3) พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 49 คน ลูกจ้างจ านวน  16 คน 
   4) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช านาญงาน จ านวน 1 คน 
   5) เภสัชกร จ านวน 5 คน ลูกจ้าง 1 คน 
   6) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ านวน 3 คน พนักงานรัฐ 3 คน ลูกจ้างจ านวน 1 คน 
   7) วิสัญญีพยาบาล จ านวน 1 คน 
   7) นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 2 คน ลูกจ้าง จ านวน 1 คน 
   8) นักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 คน เจ้าพนักงานรัฐ จ านวน 1 คน 
   9) นักเทคนิคการแพทย์ จ านวน 1 คน 
   10)เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน  3 คน 
   11)นักรังสีการแพทย์ จ านวน 1 คน 
   12)โภชนากร พนักงานรัฐจ านวน 1 คน 
   13)เจ้าพนักงานเวชสถิติ จ านวน 3 คน 
  4.3 อาชญากรรม 

ต าบลคลองท่อมคลองท่อมใต้ มีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรม ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 10  คดี  
  4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลคลองท่อมใต้ มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดปีงบประมาณ 2559  จ านวน 21  คดี 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   
ล าดับ 

ที ่
ชื่อถนน หมู่ที ่

ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร) 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ระยะทางรวม 
(เมตร) 

1 สายควนศรีราช  1 4.00 2,000 - 920 3,400 
2 สายควนศรีราช-นาบนทุ่ง 1 4.00 1,300 - - 1,300 
3 สายซอยนายาว 1 4.00 761 - 239 1,000 
4 สายนาหัวนอน –นาศรีพุฒ 1 4.00 - - 1,750 1,750 
5 สายทุ่งต้นเสม็ด-นาบนทุ่ง 1 4.00 2,000 - 1,100 3,100 
6 สายบ้านนายสน 1 3.00 250 - - 250 
7 สายซอยประมวลสุข 2 4.00 290 - - 290 
8 สายบ้านนายเชียร 2 3.00 700 - - 700 
9 สายหลังวัดคลองท่อม 2 5.00 430 - 200 630 

10 สายครัวบ้านสวน 2 4.00 - - 450 450 
11 สายซอยบ้านนายสมปอง 2 4.00 - - 700 700 
12 คลองท่อมใต้-บ้านควนล้อ 2 6.00 - 6,000 - 6,000 
13 สายไทยรัฐ-นาตีน  3 6.00 - 900     900 1,800 
14 สายซอยยะลา 3 4.00 200 - - 200 
15 สายซอยหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

53 
3 4.00  500 - - 500 

16 สายกุโบร์-ท่าจาก 3 4.00 700 - 200 900 
17 สายซอยนาก านัน 3 4.00 860 - 140 1,000 
18 สายซอยหวังสง่า 3 4.00 200,000 - 200,000 400,000 
19 สายอู่นพ 3 4.00 200 - - 200 
20 สายบ้านบังหีม 3 3.00 200 - - 200 
21 คลองขนาน-หน้าค่าย 3 8.00 - 4,400 - 4,400 
22 สายร่วมใจ 3 5.00 - - 800 800 
23 สายหนองหว้า 4 5.00 1,500 1,000        - 2,500 
24 สายควนแดง 4 4.00 2,700 - - 2,700 
25 สายซอยบ้านตาแจ้ง 4 4.00 1,000 - 200 1,200 
26 สายบ้านปูามูล 4 4.00 3,000 - - 3,000 
27 สายบ้านปูาเคลือบ 4 4.00 250 - - 250 
28 สายบ้านนายไทย 4 4.00 240 - - 240 
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29 สายต้นแคร์ 4 4.00 300 - - 300 
30 สายห้วยนาคบุตร 4 4.00 - - 800 800 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อถนน หมู่ที ่

ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร.) 

ลาดยาง 
(เมตร.) 

คอนกรีต 
(เมตร.) 

ระยะทางรวม 
(เมตร.) 

31 สายบ้านตาดอน 4 3.00 1,000 - - 1,000 
32 สายหลังศาลา 4 4.00 250 - - 250 
33 หนองหว้า ซอย1 4 4.00 1,400 - - 1,400 
34 สายหน้าโรงเรียนบ้านแชงเปิง-ควน

สบาย 
5 4.00 700 - 700 1,400 

35 สายนพหลวง 5 4.00 1,100 - - 1,100 
36 สายซอยหมูดุด 5 4.00 600 - - 600 
37 สายโรงเรียนบ้านแชงเปิง-หน้าถ้ า 5 6.00 - 3,900 - 3,900 
38 สายห้วยพานยาง  5-8 5.00 1,250 - - 1,250 
39 สายซอยบ้านลุงไหว 5 4.00 800 - - 800 
40 สายเหมือง เอส เค  5 6.00 3,250 150 - 3,400 
41 สายซอยบ้านลุงจุก 5 4.00 1,000 - - 1,000 
42 สายซอยในบ้าน 5 5.00 600 - 670 1,270 
43 สายบ้านลุงวรรณ 5 3.00 350 - - 350 
44 สายสมใจนึก 5 4.00 200 - - 200 
45 สายบ้านตีน 5 3.00 100 - - 100 
46 สายท่าขุนศรี 6 4.00 700 - - 700 
47 สายท่าจีน 6 4.00 500 - - 500 
48 สายท่าม่วง 6 4.00 - - 800 800 
49 สายสุขภาพดี 6 4.00 400 - 150 550 
50 สายซอยบ้านนายเคียง 6 4.00 400 - - 400 
51 สายวังหินตัดใหม่ 6 4.00 2,100 - - 2,100 
52 สายริมชน 6 4.00 400 - - 400 
53 สายซอยของมัสยิด 6 4.00 120 - 300 420 
54 สายซอยบ้านนายท้อ 6 4.00 240 - - 240 
55 สายปอเนาะ 6 3.00 130 - - 130 
56 สายคลองเสม็ด 6 4.00 500 - - 500 
57 สายประสานมิตร (ซอย1) 6 4.00 520 - - 520 
58 สายประสามิตร 6 4.00 - - 600 600 
59 สายบากัน 6 6.00 - 3,600 - 3,600 
60 สายทุ่งทรายแดง 7 6.00 - 1,000 300 1,300 
61 สายทุ่งใต้ 7 4.00 500 - - 500 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

๙ 
 

62 สายคลองกะเปู 7 4.00 - - 2,050 2,050 
63 สายศาลเทวดา 7 4.00 500 - 200 700 
64 สายบ้านปูาณี 7 4.00 320 - - 320 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อถนน หมู่ที ่
ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร.) 

ลาดยาง 
(เมตร.) 

คอนกรีต 
(เมตร.) 

ระยะทางรวม 
(เมตร.) 

65 สายบ้านเจ้าทรง  7 3.50 80 - - 80 
66 คลองท่อมใต้-บ้านวังหิน 7 8.00 - 1,500 - 1,500 
67 สายซอยพัฒนา 1   8 4.00 460 - 140 600 
68 สายซอยพัฒนา 2 8 4.00 200 - - 200 
69 สายหนองคล้า 8 5.00 - - 2,200 2,200 
70 สายซอยพัฒนา 3 8 3.50 800 - - 800 
71 สายซอยพัฒนา 4 8 3.00 130 - - 130 
72 สายส านักสงฆ์ 8 5.00 400 200 400 1,000 
73 สายสองร้อยไร่(สายหลัก) 9 6.00 2,400 500 - 2,900 
74 สายซอยข้างโรงเรียนการอาชีพ 9 4.00 300 - - 300 
75 สายซอยบ้านบังมล 9 4.00 - - 200 200 
76 สายซอยบ้านอาจารย์อาวุธ 9 4.00 300 - - 300 
77 สายซอยบ้านยายคลาด 9 4.00 230 - - 230 
78 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยที่ 1 9 4.00 1,550 - - 1,550 
79 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยที่ 2 9 4.00 120 - - 120 
80 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยที่ 3 9 4.00 120 - - 120 
81 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยที่ 4 9 4.00 100 - - 100 
82 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยที่ 5 9 4.00 250 - - 250 

 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
  ต าบลคลองท่อมเหนือได้รับกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองท่อม แต่ยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบลเนื่องจากบางหมู่บ้านติดที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 5.3 การประปา 
  ระบบประปามีทั้งหมด 25 แห่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ    หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ 
  จุดที่ 1 ซอยทุ่งต้นเสม็ด                                  จุดที่ 1 ตรงข้าม VP 
  จุดที่ 2 ซอยบ้านบังหยา 
  จุดที่ 3 ซอยนาศรีพุฒ 
  จุดที่ 4 หลังโรงเรียนบ้านเหนือ 
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 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน     หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
  จุดที่ 1 ซอยบ้านนายแบน     จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ 
  จุดที่ 2 ซอยบ้านบังเส็ม     จุดที่ 2 ซอยหนองหว้าบ่อบาดาล 
  จุดที่ 3 ซอยศาลาเอนกประสงค์หน้า ร.ร.ไทยรัฐ  จุดที่3ซอยหนองหว้าประปาผิวดิน 
  จุดที่ 4 ซอยทางเข้ากุโบร์  
 หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง     หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
  จุดที่ 1 ซอยบ้านหัวนอน     จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายเพี้ยน 
  จุดที่ 2 ซอยหน้าถ้ า     จุดที่ 2 บริเวณสามแยกท่าม่วง 
         จุดที่ 3 บริเวณบ้านบังเอ็ม 
         จุดที่ 4 ซอยบากัน 
         จุดที่ 5 ซอยวังหินตัดใหม่ 
 หมู่ที่ 7 บ้านหน้าถ้ า     หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
  จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ แบบกรมทรัพยากรน้ า  จุดที่ 1 ซอยส านักสงฆ์ 
         จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์ 
 หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
  จุดที่ 1 บริเวณสระน้ าก านันลาส  
 5.4 โทรศัพท์ 
 มีเสาสัญญาณโทรศัพท์จ านวน 6 เสา 

1. เสาสัญญาณ ดีแทค หมู่ 3 
2. เสาสัญญาณ ทรูมูฟ หมู่ 2 
3. เสาสัญญาณ เอไอเอส หมู่ 4 
4. เสาสัญญาณ เอไอเอส หมู่ 1 
5. เสาสัญญาณ เอไอเอส หมู่ 3 
6. เสาสัญญาณ เอไอเอส หมู่ 3  

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ต าบลคลองท่อมใต้ มีที่ท าการไปรษณีย์จ านวน 1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต าบลคลองท่อมใต้ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 66,812.50 ไร่ เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ า 
 6.2 การประมง 
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  ต าบลคลองท่อมใต้ มีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน เช่น การเลี้ยงปลาดุกในครัวเรือน ปลา
นิล ปลาทับทิม และปลาอ่ืนๆ 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ในต าบลคลองท่อมเหนือ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์น้อย ส่วนมากจะเลี้ยงราย
ย่อย สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง  
 6.4 การบริการ 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  ต าบลคลองท่อมใต้ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ แต่ก าลังผลักดันให้เหมืองเอสเค เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลคลองท่อมใต้ ไม่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 ต าบลคลองท่อมใต้ มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน หมู่ 6  และ
กลุ่มผลิตหัตถกรรมลูกปัดโบราณ หมู่ 1 

6.8 แรงงงาน 
 ต าบลคลองท่อมใต้ มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง จ านวน............ราย 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
  ประชากรทั้งสิ้น  9,287 คน แยกเป็น ชาย 5,021 คน หญิง 4,266 คน จ านวน 3,403 
ครัวเรือน เขตการปกครอง มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
     

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน    
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 538 546 1,084 436 
* หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ 339 373 712 385 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 762 748 1,510 551 
หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 339 333 672 229 
หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 396 369 765 290 
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 728 702 1,434 388 
หมู่ที่ 7 บ้านใต้ 364 333 697 256 
หมู่ที่ 8 บ้านในควน 224 250 474 170 
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 1,331 608 1,939 698 

รวม  9  หมู่บ้าน 5,021 4,266 9,287 3,403  

      หมายเหตุ  *  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน    ข้อมูล เดือนกันยายน  2559         
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7.2 ข้อมูลด้านเกษตร 
 ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลคลองท่อมใต้ มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่นปลูกปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น และปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองและจ าหน่าย 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 

  หมู่ที่ 1-9 ต าบลคลองท่อมใต้ 
แหล่งน้ า ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

บ่อบาดาลสาธารณะ   √  √ 5 
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   √  √ 1 
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)   √  √ 60 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)   √  √ 20 
แหล่งน้ าธรรมชาติ   √  √ 15 
อื่นๆ       

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ต าบลคลองท่อมใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 รองลงมาคือนับถือศาสนาอิสลาม
ร้อย 30  
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลคลองท่อมใต้ มีประเพณีแห่จาดวันสารทเดือนสิบ และประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ต าบลคลองท่อมใต้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่า เล่ห์ดักปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือดักปลาน้ าจืดในล าห้วย 
หรือล าคลองท่ีทีน้ าไหล โดยท าเป็นสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ าเต็มพ้ืนที่ ท าด้วยไม่ไผ่ และผูกด้วยหวายซึ่งเป็นวัสดุที่หา
ได้ในท้องถิ่น โดยทั่วไปเล่ห์จะมีความกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 10 -  12 เมตร 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ต าบลคลองท่อมใต้ มีผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน เช่นกระเป๋า หมวก หมอน และผลิตภัณฑ์ลูกปัดโบราณ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  สระเก็บน้ า จ านวน  2 แห่ง 
  อ่างเก็บน้ า จ านวน  1 แห่ง 
  คลอง  จ านวน  6 แห่ง 
 9.2 ป่าไม้ 

ต าบลคลองท่อมใต้ มีปุาไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ จะเป็นพ้ืนที่เกษตรมากกว่า 
 9.3 ภูเขา 
  ต าบลคลองท่อมใต้ไม่มีภูเขา 
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 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ต าบลคลองท่อมใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์  

 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายรับ 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายรับ    
   ภาษีอากร 512,093.30 674,170.08 749,000.00 
   ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 326,009.80 780,557.70 240,000.00 
   รายได้จากทรัพย์สิน 350,351.11 233,853.20 334,000.00 
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 1,000 
   รายได้เบ็ดเตล็ด 112,183.00 189,681.00 105,000.00 
   รายได้จากทุน 0.00 0.00 6,000 
   ภาษีจัดสรร 17,630,225.95 19,219,502.73 17,865,000.00 
   เงินอุดหนุนทั่วไป 12,357,420.00 13,073,050.00 14,000,000.00 

รวมรายรับ 31,288,283.16 34,170,814.71 33,300,000.00 
ที่มา  :  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

รายจ่าย 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายจ่าย    
   งบกลาง  1,758,839.00 1,587,908.00 
   งบบุคลากร  10,055,681.00 11,000,506.00 
   งบด าเนินงาน  6,615,559.64 8,838,486.00 
   งบลงทุน  3,954,380.00 8,911600.00 
   งบรายจ่ายอื่น  20,000.00 50,000.00 
   งบเงินอุดหนุน  2,833,000.00 2,911,500.00 

รวมรายจ่าย  25,237,459.64 33,300,000.00 
ที่มา  :  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

๑๔ 
 

 

 

 
 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผน   
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓ 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล ✓  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

✓ 
 

10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓ 
 

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และ ภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓ 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
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17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
 
 

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561) 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยทุธศาสตร ์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม  และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 
เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริม่ตั้งแตส่ิ้นสดุการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
            ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)           ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
           ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ี   พ.ศ.  2559 – 2560 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน 

ปีที่  1 (พ.ศ.2559)   ปีที่  2 (พ.ศ.2560)     ปีที่  3  (พ.ศ.2561)    รวม   
จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 102 42,630,000 102 35,020,000 95 34,820,000 299 112,470,000 
 

2.พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสังคม 

46 13,910,000 46 13,910,000 46 13,910,000 138 41,330,000 

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

56 6,648,000 56 6,648,000 56 6,648,000 168 19,944,000 

4.การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 980,000 11 980,000 11 980,000 33 2,940,000 

5.การวางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุน
การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

16 2,700,000 16 2,700,000 16 2,700,000 48 8,100,000 
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6.การเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

33 7,125,000 33 7,125,000 33 7,125,000 99 21,375,000 
 

รวม 264 73,993,000 264 66,383,000 257 66,183,000 785 206,559,000 

รายละเอียดการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561) 
ประจ าปี พ.ศ.2559  

    3.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  (2559 – 2561)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา  

ด้าน 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ทีอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มกีาร

ยกเลิก/
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อย 
ละ 

1.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - 4 3.04 - - - - 6 4.56 10 7.60 

2.พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสังคม  

6 4.56 - - 9 6.84 1 0.76 1 0.76 17 12.97 

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

23 17.48 - - 3 2.28 - - - - 26 19.76 

4.การบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 6 4.56 - - - - 6 4.56 

5.การวางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุน
การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

2 1.52 - - 5 3.80 - - - - 7 5.32 

6.การเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

6 4.56 - - 1 0.76 - - - - 7 5.32 

รวม  37 28.12 4 3.04 24 18.24 1 0.76 7 5.32 73  100 
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      สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2559 – 2561)   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 

        (ประจ าปีงบประมาณ  2559 ระหว่างเดือน ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559) 
           ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)            ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
           ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)           ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

1  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการทั้งหมด  4  โครงการ ดังนี้  
จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง ก่อหนี้ผูกพัน 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหัวนอน – นาศรีพุฒ  หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ 
      งบประมาณ  1,713,000 บาท : ก่อหนี้ผูกพัน 1,110,000 บาท  
       1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยนาคบุตร  หมู่ที่ 4 บ้านนาใน    
      งบประมาณ  1,032,000 บาท : ก่อหนี้ผูกพัน 675,000 บาท 
1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยรัฐ –นาตีน หมู่ที่ 3  บ้านคลองขนาน 
  งบประมาณ  1,572,000 บาท : ก่อหนี้ผูกพัน 1,050,000 บาท 
                         1.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
 งบประมาณ  1,229,000 บาท : ก่อหนี้ผูกพัน 805,000 บาท 
2  ยุทธศาสตร์  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  จ านวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ดังนี้ 
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 6 โครงการ   
1.1 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ งบประมาณ  30,000 บาท : เบิกจ่าย 30,000 บาท   
1.2 จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2559  
      งบประมาณ 40,000 บาท : เบิกจ่าย 36,981 บาท   
     1.3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด.  
           งบประมาณ  35,000 บาท : เบิกจ่าย 28,775 บาท   
     1.4 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  
           งบประมาณ  135,000 บาท : เบิกจ่าย 135,000 บาท   
     1.5 อุดหนุนส่วนราชการในโครงการ D.A.R.E.   
           งบประมาณ  10,000 บาท : เบิกจ่าย 10,000 บาท   
     1.6 โครงการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE    
           งบประมาณ  50,000 บาท : เบิกจ่าย 50,000 บาท   
2. จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ   
            - ไม่มี - 
3. จ านวนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ   
    3.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ  30,000 บาท   
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    3.2 พัฒนาบทบาทสตรีหรือเยาวชน  งบประมาณ  10,000 บาท  
    3.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  
          10,000 บาท 
    3.4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฯโครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน     
      ประจ าปี 2559 งบประมาณ  20,000 บาท   
                            3.5 ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  25,000 บาท 
            3.6 ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน  งบประมาณ  30,000 บาท 
                    3.7 ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด  งบประมาณ  150,000 บาท 
         3.8 จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2559  
               งบประมาณ  40,000 บาท   
    3.9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ปรองดอง  งบประมาณ  10,000 บาท         4. 
จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 โครงการ   
         4.1 จัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ  200,000 บาท   
3. ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
                   จ านวนโครงการทั้งหมด  26 โครงการ  
   1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ   
 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ 150,000 บาท 
       โอนเพิ่ม 50,000 บาท : เบิกจ่าย 180,989 บาท   
 1.2 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  งบประมาณ 20,000 บาท : เบิกจ่าย 19,000 บาท 
 1.3 ปัจฉิมนิเทศพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย   
       งบประมาณ 20,000 บาท : เบิกจ่าย 19,000 บาท 
 1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก งบประมาณ 30,000 บาท     
       : เบิกจ่าย 19,000 บาท 
 1.5 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  งบประมาณ  60,000  บาท 
       : เบิกจ่าย 50,398 บาท 
 1.6 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  งบประมาณ  60,000  บาท 
       : เบิกจ่าย 50,398 บาท 
      1.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ ร.ร.ประถมศึกษา  
             ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง) งบประมาณ  1,396,000 บาท  
            : เบิกจ่าย 1,074,700 บาท 
      1.8 อบรมมารยาทไทย  งบประมาณ  10,000  บาท : เบิกจ่าย 720 บาท 
      1.9 อาหารเสริม(นม)  ให้กับโรงเรียน ในเขต พื้นที่ จ านวน 4 แห่ง   
              งบประมาณ   1,562,886 บาท  : เบิกจ่าย 1,562,886 บาท 
      1.10 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  งบประมาณ   26,000 บาท : เบิกจ่าย 26,000  
              บาท 
      1.11 จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี งบประมาณ   17,000 บาท : เบิกจ่าย 16,500  
              บาท 
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      1.12 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  งบประมาณ  20,000  บาท : เบิกจ่าย 11,475 บาท 
      1.13 อุดหนุนส่วนราชการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
              งบประมาณ  2,444,000  บาท : เบิกจ่าย 2,376000 บาท 
      1.14  ปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด.อบต.คลองท่อมใต้  
               งบประมาณ  85,000  บาท  โอนเพิ่ม 45,000 บาท : เบิกจ่าย 110,000   
               บาท 
      1.15  ปรับปรุงห้องเรียน ศพด.อบต.คลองท่อมใต้  งบประมาณ  50,000  บาท 
               : เบิกจ่าย 50,000 บาท 
      1.16  ปรับปรุงห้องเรียน ศพด.อบต.คลองท่อมใต้  งบประมาณ  50,000  บาท 
               : เบิกจ่าย 50,000 บาท 
      1.17 สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันฮารีราย มัสยิดบ้านวังหิน, มัสยิดคลองขนาน  
                แห่งละ 25,000 บาท) งบประมาณ  50,000บาท : เบิกจ่าย 50,000 บาท 
      1.18  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามอ านาจหน้าที่ด้านสังคม(วันผู้สูงอายุ 
                (หมู่ท่ี 1-9)  หมู่บ้านละ 15,000 บาท  : เบิกจ่าย 135,000 บาท 
      1.19  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม อุดหนุนองค์กรการกุศล : มัสยิดบ้าน 
                คลองขนาน, มัสยิดบ้านวังหิน และคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 แห่งละ    
                30,000 บาท) งบประมาณ  90,000 บาท : เบิกจ่าย 90,000 บาท 
      1.20  จัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  30,000  บาท 
          : เบิกจ่าย 28,000 บาท 
 1.21  จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ  งบประมาณ  80,000  บาท 
          : เบิกจ่าย 57,906 บาท 
 1.22  จัดงานวันเข้าพรรษา งบประมาณ  20,000  บาท : เบิกจ่าย 5,700 บาท 
 1.23  จัดงานวันวิสาขบูชา  งบประมาณ  20,000  บาท : เบิกจ่าย 720 บาท 
   2. จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
        - ไม่มี-        
   3. จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 3  โครงการ         
        3.1 ก่อสร้างที่พักรอรับนักเรียน ศพด.อบต.คลองท่อมใต้   
              งบประมาณ  125,000  บาท 
        3.2 ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.อบต.คลองท่อมใต้  งบประมาณ  780,000  บาท         
        3.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว มโนราห์)  งบประมาณ  30,000  บาท  
4. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
                   จ านวนโครงการทั้งหมด  6  โครงการ   
            1. จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  6 โครงการ   
 1.1  โครงการตามพระราชเสาวนีย์  งบประมาณ 10,000  บาท 
        1.2 โครงการพิทักษ์ปุาชายเลน งบประมาณ  10,000  บาท 
        1.3 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว งบประมาณ 50,000 บาท 
        1.4 โครงการคลองท่อมใต้เมืองสะอาด งบประมาณ  30,000 บาท 
        1.5 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งบประมาณ  10,000 บาท 
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            1.6 รายจ่ายอื่น(จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแหล่งน้ า) งบประมาณ  30,000 บาท 
         5. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนและส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว  ดังนี้ 
                  จ านวนโครงการทั้งหมด  7  โครงการ 
         1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ   
        1.1 ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  งบประมาณ 200,000 บาท 
    โอนเพิ่ม 359,000 บาท : เบิกจ่าย 551,832 บาท 
     1.2 จัดท าแผนที่ภาษี งบประมาณ  10,000  บาท 
โอนเพิ่ม 40,000 บาท : เบิกจ่าย 18,870 บาท 
                     2. จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  5 โครงการ   
 2.1 จัดการเลือกตั้งฯ งบประมาณ  50,000  บาท 
 2.2 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานและคณะผู้บริหารฯ  
       งบประมาณ  50,000  บาท 
 2.3 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลคลองท่อมใต้  งบประมาณ  30,000 บาท 
 2.4 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  10,000 บาท 
 2.5 ธนาคารขยะในหมู่บ้านและส านักงาน งบประมาณ  10,000 บาท 
       6. ยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ 
                  จ านวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ   
1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 6 โครงการ   
      1.1 จัดท าเวทีประชาคม งบประมาณ  20,000 บาท    
            : เบิกจ่าย 18,870 บาท 
      1.2 อบต.พบประชาชน งบประมาณ  20,000 บาท    
            : เบิกจ่าย 19,330 บาท 
      1.3 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางราชการ  งบประมาณ 80,000 บาท       
            : เบิกจ่าย 77,400 บาท 
      1.4 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวม 
            ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณ  15,000 บาท    
            : เบิกจ่าย 15,000 บาท 
      1.5 แปลงสภาพยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 950,800 บาท 
            : เบิกจ่าย 946,500 บาท 
      1.6 จัดซื้อเครื่องเสียงส าหรับห้องประชุม  งบประมาณ 90,000 บาท 
            : เบิกจ่าย 89,900 บาท 
2. จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 -ไม่มี-       
3.  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  1 โครงการ   
      3.1 รายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจ  
            งบประมาณ  20,000 บาท        
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559    

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินกา

ร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินกา

ร 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
คลองท่อมใต้ 
2.ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5  
3.ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองหว้า 
4.ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง 

5.ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 

/ 
 
/ 
/ 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 

ไม่มีผู้รับจ้าง 
เสนอราคา 
ไม่มีผู้รับจ้าง 
เสนอราคา 

2,956,000.- 
 

1,148,250.- 
2,800,000.- 

 
1,755,600.- 

 
2,723,900.- 

2,956,000.- 
 

1,148,250.- 
2,800,000.- 

 
- 
 
- 

รวม 2 1 2 11,383,750.- 6,904,250.- 
หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน  2559 

ส่วนที่  4  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 
 1.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต. 
 2 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.คลองท่อมใต้ ให้รายงานผลการด าเนินงาน 
    โครงการภายใน 30 วัน หลังจากด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 3. โครงการมีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
 4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 5 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดท าประชาคม 
 6. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางโครงการไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 7. เห็นควรให้มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน   
    ภาพรวมตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน    
    และประมวลผลปีละไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
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                                                **************** 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้ด าเนินงานพัฒนา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยสรุปดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานตามความ
ต้องการของคนในต าบล เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
กลาง/ขนาดใหญ่  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต) ติดตั้ง
และซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างฯลฯ เป็นต้น 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เช่น 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการส่งเสริมบทบาท สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เพื่อเสริมรายได้ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน ฯลฯ เป็นต้น 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา รวมถึงอุดหนุน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และมีการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานวัน
สารทเดือนสิบ โครงการจัดงานวันลอยกระทง โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา   ฯลฯ 

4) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกปุาชายเลน จัดท าโครงการ
บ่อขยะ ปรับพื้นที่บริเวณท่ีทิ้งขยะ  

5) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้จัดโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือต่อยอด ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เหมืองSK   

6) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ มีโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการฝึก
ศึกษาดูงานโดยคณะผู้บริหาร สมาชิก แกนน าผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ฯลฯ 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลทองท่อมใต้ ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
 1. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย 
 2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค 
3. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมทั้งต าบลเนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขยายเขต
ของการไฟฟูาแต่ มีการตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบการขยายเขตไฟฟูาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
4. ส่งเสริมให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีความรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
7. มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 9. ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลทองท่อมใต้ ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 การลง 
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ได้รวบรวมปัญหา
และความต้องการของประชาชน เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่เนื่องจ ากปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีมากเกินกว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะตอบสนองได้ทั้งหมด เพราะ
จ ากัดด้วยงบประมาณ แต่ทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ก็มิได้นิ่งเฉย มีการประสานทาง
หน่วยงานอื่นเพ่ือของบประมาณมาพัฒนาพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีมากกว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการแก้ปัญหาบางอย่างเกิดความล่าช้า เนื่องจาก  
             ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือความโปร่งใส 
3. การจัดเรียงล าดับปัญหาความต้องการที่ประชาชนต้องการมากที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาก่อน 
4. ควรมีแผนผังอธิบายถึงข้ันตอนต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบให้เป็นปัจจุบัน 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ี
๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ป ี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไก
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
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อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้าง
ขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวง
แคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยี
ในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อ
การร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 
๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธิ์ผล 
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายาม
คงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  น่าจะมี
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ผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ
จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะ
มีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของ
ประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดย
เฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างๆ ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทย
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์ เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
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พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึง
มีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไข
ต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดย
ที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความ
เหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม
กับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วน
ต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการ
ผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดา
เนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสีย
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โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  
และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติ
ได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
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ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความ
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เป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
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๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพในอนาคต
ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 
ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
เทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
๒. สถานะของประเทศ 
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๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวา่ระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในป ี๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้
มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของ
นักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิต
ภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
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ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
เกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่
ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ 
GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ 
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต ้ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่
ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่ งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-
๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
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พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ า
กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมา
จากการเกื้อหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ 
เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน 
เนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาท ิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี ้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านที่อยู่
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อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ 
แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน 
อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลง
จากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น 
ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน 
ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์
น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้า
เข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาล
ขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัด
ขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท า
ให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐ
ไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน 
การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณ
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รถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดย
ความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และ
เสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
การระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้น
ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่
มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
 
 
 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ 
(๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
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ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่
การยอมรับในระดบัสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการ
ก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับ
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ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบ
หาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทย
มีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่
ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับ
ที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และ
ร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่ง
ท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวท าให้
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไข
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ในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตาม
การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมาก
ขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่ม
คนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก 
อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้ง
ปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การ
ขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรทีม่ีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มี
ความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้
ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัว
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรอง
แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) 
จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจน
ให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ 
สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ 
บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ 
และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
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๕.๑.๑ การส่งเสริมดา้นการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได ้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต
และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
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ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ
กิจการเพื่อสังคม 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
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การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุน
ให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน
ให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทน
การอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) 
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
น้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 
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๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้น 
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการ
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ท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด  
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่
ละยุคสมัย ฯลฯ 
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
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ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2558 – 2561 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรบานสากล 
 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและ 
เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
3. สร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
ชุมชน และท้องถิ่น 
5. ฟ้ืนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิม 
มูลค่าภาคเกษตร 
2. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย (KPI) 

ตัวชี้วัด เปูาหมายปี 2558-2561 (รอ้ยละ) 
2558 2559 2560 2561 

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์
มวลรวม 

4 4 4 4 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว 

7 7 7 7 

อัตราการเพ่ิมขึ้นผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตร 

3 3 3 3 

การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปุาไม้ 2 2 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและ 
เหมาะสม 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศให้เพียงพอ ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ให้เพียงพอ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
4) พัฒนาระบบเฝูาระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

2. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัฒลักษณ์อันดามันมี  
    ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1) พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดเรียบร้อย 
    2) ฟื้นฟูเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่นเพ่ือสร้างความสนใจ 
    และความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยียน 
    3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่านเรื่องราวและ 
    ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

3. กลยุทธ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน โดย 
    กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
    1) ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และปุาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความ 
    สมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพ้ืนที่เพาะพันธ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ลดปริมาณขยะชุมชนและการ 
    ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 

4. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว 
    1) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและ 
    ระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจ านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 
    2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยว 
    ตามหลักธรรมาภิบาลฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และปุาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดม 
    สมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุล เพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธ์ 
    อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
    3) พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
    สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนด าเนินการท่องเที่ยว 
5. กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความย่ังยืน 
    1) เร่งสร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม 
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    ความสามารถรองรับ (Carrying Capacity) 
    2) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาการ 
    ท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
    3) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุล โดยเน้นการบริการจัดการ 
    ระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาค 
    ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย 
    ด้านอาหารและโรคติดต่อ 

6. กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
    1) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ 
    ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
    2) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถแข่งขัน 
    ในระดับสากลเพ่ิมข้ึน 
    3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
    เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การสร้างเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพใน 
                                พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
2) พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
4) พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง 
5) เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ท าให้มีประสิทธิภาพ 

 2.  นวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า 
      1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมและพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มา 
               ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้ 
               เกิดประโยชน์ 
               2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
               ใหม่ตามแนวทางและการบวนการที่วางไว้  
               3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
 
 3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด 
1) รวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของตลาดราคา ฯลฯ เพ่ือใช้มา
วางแผนการเพาะปลูกและการผลิต 
2) เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรก ร สถาบัน
เกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์มครบวงจร 
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๕๘ 
 

3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็ว พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์
ด้านการตลาด 
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาดประกอบการตัดสินใจในการผลิต 
5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด 
6) ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้ 
 4. การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความ 
             เข้มแข็ง 
     1) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพ 
              เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
       2) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกใน 
              ด้านการผลิตและการตลาด โดยน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3มาถ่ายทอดและวาง 
              แผนการผลิต 
     3) เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558-2561 

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่” 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ดังตาราง 
เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรวมรายปี (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 
1.สร้างการเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวและบริการ 

อัตราการขยายตัวของ GPP 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
ปี 2550     12.34% 
ปี 2551     11.25% 
ปี 2552     -10.14% 
ปี 2553     12.98% 
ปี 2554     17.82% 

16.6 
(ปี 2555) 

10 10 10 10 

2.สร้างความมั่นคงให้กับ
ระบบการผลิตภาคเกษตร 
อุ ต ส าหกร รม  (ปาล์ ม
น้ ามัน,ยางพารา,ประมง
,ปศุสัตว์) 

อัตราการขยายตัวของ GPP 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
ปี 2550     2.3% 
ปี 2551     3.1% 
ปี 2552     3.0% 
ปี 2553     4.2% 
ปี 2554     3.8% 

3.8 1 1 1 1 

3.ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากร สร้ างความ
มั่ น ค งท า ง วั ฒน ธ ร ร ม 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายทางสังคม 
สถาบันครอบครัว 

-ร้อยละของครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไข
และผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่น้อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ในแต่ละปี 

ใช้ฐานปี 2557 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
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๕๙ 
 

-ดัชนีมวลรวมความสุขของ
คนกระบี่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

(ใช้เกณฑ์ประเมิน
ของ สคช.ปี 2558 
เป็นปีแรกของการ
ประเมิน) 

80 80 80 80 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ สู่ระดับ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์ 
 กระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ยั่งยืนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวรองรับ AEC 
2. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบปูองกัน จัดการภัยพิบัติและปอดภัย ให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 สร้างความม่ันคง การผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร 

เป้าประสงค์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
 2. บุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 1. ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ AEC ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรหลัก ปาล์มน้ ามัน,ยางพารา,ประมง,ปศุสัตว์,พืช 
อาหาร และอาหารแปรรูป 
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันชุมชนท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
เกษตร อุตสาหกรรม ประมงปศุสัตว์ อาหารแปรรูป รองรับ AEC 
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๖๐ 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. ประสิทธิภาพในการสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 18.50 
 2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมมากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
25/ปี 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

เป้าประสงค์  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความม่ันคงทางสังคม 
กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. สร้างวัฒนธรรมของการเป็นเมืองคุณภาพและสังคมน่าอยู่ 
 3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
2. ดัชนีมวลรวมความสุขของคนกระบี่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ สู่ระดับ
นานาชาติ 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) 
2558 2559 2560 2561 

1.กระบี่ เมืองท่องเที่ยว
คุณภาพที่ยั่งยืนมีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
12 

ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล ปี 
2557 (ปี 2554 
37,000 ล้านบาท) 

3 3 3 3 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความม่ันคง การผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) 
2558 2559 2560 2561 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ให้มี
คุณภาพและเพียงพอ 
2.บุคลากรภาคเกษตร
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ประสิทธิภาพในการสกัด
น้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้น ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 17.50 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้

ร้อยละ 
17.75 

 
10,000 

รายได้/ครัวเรือน 

0.5 
 
 

2,500 

0.5 
 
 

2,500 

0.5 
 
 

2,500 

0.5 
 
 

2,500 
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๖๑ 
 

กา ร เกษตร ไ ด้ รั บ ก า ร
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน 

มีอาชีพและรายได้ เพิ่ม
มากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
25/ปี 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี (ร้อยละ) 
2558 2559 2560 2561 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีความมั่นคงทาง
สังคม 

ร้อยละของครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์  จปฐ. ได้ รับการ
แ ก้ ไ ข แ ล ะ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ 
จปฐ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.ในแต่ละปี 
ดัชนีมวลรวมความสุขของ
คนกระบี่ ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 

ใช้ฐานป ี
2557 

 
 
 
 

ใช้ฐานป ี
2557 

50 
 
 
 
 
 

80 

50 
 
 
 
 
 

80 

50 
 
 
 
 
 

80 

50 
 
 
 
 
 

80 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ 

วิสัยทัศน์ 
 เมืองท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรอุตสาหกรรมย่ังยืน สังคมน่าอยู่ 
พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัด (ด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) ให้มี
คุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ก ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ (ประชาชน) สูงสุด 
 5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและรายได้
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
 กลยุทธ์ 
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 1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อการเป็น
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
 2. พัฒนาโครงการพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเป็น
เมืองท่องเที่ยว 
 3. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแกนักท่องเที่ยว ทั้งการให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้าน
ต่างๆ 
 4. สร้างค่านิยมทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดีมีจิตใจบริการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 5. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน 
 7. สร้างภาพลักษณ์การจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติโดยการรักษาจุดยืนของการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพ 
 8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยการ
จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ (Zoning) ความสวยงาม รวมทั้งค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝุายในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกติกาในการพัฒนา การจัด
ระเบียบและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 10. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกื้อหนุนต่อการท่องเที่ยว 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพให้กับการเกษตร 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตร 
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
 3. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือ
แก้ไขภาวะภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย และเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม 
 4. ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านรายได้ 
 5. ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากกลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในรูปแบบการผลิตที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด 
 6. ส่งเสริมการท าเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด 
 8. สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 กลยุทธ์ 
 1. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 4. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 
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 5. ส่งเสริมการน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 8. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะน้ าเสีย ปัญหามลพิษจากโรงงาน น้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าลาย 
 2. สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา เฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของจังหวัด 
หมายเหตุ 
 เมืองท่องเที่ยวคุณภาพประกอบด้วย 
 1. ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีจิตใจบริการ 
 2. การจัดการท่องเที่ยวจะเน้นท าการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว โดยการรักษาจุดยืนของ
การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
 3. เน้นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
 4. สร้างระบบและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อการเป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับนานาชาติ 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกสบายและยกระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกใยในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกติกาในการจัดระเบียบ พัฒนา 
และแก้ไขปัญหา 
 
เกษตรอุตสาหกรรม 
คือ การน าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอยู่เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างเพียงพอ และสามารถ
เก็บรักษาผลผลิตส่วนที่เหลือเผื่อความขาดแคลนในอนาคตเกษตรอุตสาหกรรมยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะหลักการของเกษตรอุตสาหกรรม (จากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) เป็นการน าวิทยาการมาเป็นส่วนเสริมเพ่ือเพ่ิมศั กยภาพให้กับ
การเกษตร แต่ยังคงการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติไว้เป็นหลัก จึงท าให้เกิดความสมดุล
ระหว่างประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่อยู่ในรูปแบบของความเรียบง่ายและ
พอเพียง ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการด าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยที่ยั่งยืน 

 สังคมน่าอยู่ 
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 หมายถึง สังคมที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข มั่นคงปลอดภัย สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมที่ดีมีสุขภาพกาย
และใจดี มีงานท า มีสังคมสงบสุข ประชาชนมีความสร้างสรรค์ ร่วมคิดร่วมท า ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรต่างๆ 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กนปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  ต าบลก้าวหน้า พัฒนาบุคคล ชุมชนเข้มแข็ง 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
                                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 
  4. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  ร้อยละความส าเร็จของเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  - 
 2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

2. การพัฒนาด้านถนน ไฟฟูา สะพาน 
3. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. การพัฒนาด้านการก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1. การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5. การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
 6. สร้างความสงบเรียบร้อยและช่วยบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 1. การวางแผนพัฒนาและบริหารท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการ 
             ท้องถิ่น 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558-2561 

ต าบลคลองท่อมใต้ มีศักยภาพในด้านการเกษตร ที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่ ด้านการเกษตรมีสวนปาล์ม
น้ ามัน 19,788 ไร่ และสวนยางพารา 29,495 ไร่ (ที่มา เกษตรอ าเภอคลองท่อม) ส าหรับด้านการท่องเที่ยว
ต าบลคลองท่อมใต้ ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น แต่ก าลังด าเนินการหางบประมาณน ามาพัฒนาน้ าพุร้อน
เหมืองเอสเค หมู่ที่ ๕ บ้านแชงเปิง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ศักยภาพของต าบลคลองท่อมใต้มีผลิตภัณฑ์ที่
ให้หน่วยงานที่สนใจได้มาศึกษา ดูวิธีการด าเนินงานเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ คือกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 
6 บ้านวังหิน และปัจจุบันได้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานกันเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่ผลิตเสื่อ หมอน หมวก กระเป๋า 
กระเป๋าสตางค์ ต าบลคลองท่อมใต้ ยังมีกลุ่มผลิตลูกปัดโบราณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหนือเพ่ืออนุรักษ์สืบสานลาย 
รูปแบบของลูกปัดโบราณคลองท่อมไม่ให้สูญหาย  จะท าเป็นเครื่องประดับ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน หัวแหวน 
เป็นต้น ดังนั้นต าบลคลองท่อมใต้จะขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ “ต าบลก้าวหน้า พัฒนาบุคคล ชุมชนเข้มแข็ง” 

ข้อ 2.8 การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมคน
ในสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้
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อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่ทีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (INTERNAL ANALYSIS)  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ประชาชนในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่(ท าสวนยางพารา,ปลูกปาล์ม
น้ ามันฯลฯ) มีสภาพ  ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจทุกชนิดและมี ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
2.ประชาชนในพื้นท่ีมีความช านาญในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การ
แปรรูปอาหารทะเล     
หัตถกรรมจากเตยปาหนัน เตยกระจูด ต้นจาก การท า 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้ไผ่  
 
 
3.มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ มี 
แหล่ง 
ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงาม 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.เป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดใกล้เคียงโดยมีการ
คมนาคมที ่ 
   สะดวกทั้งทางบก(รถยนต์โดยสาร) ทางน้ า(เรือ
โดยสาร)  
   ทางอากาศ (เครื่องบินโดยสาร) 
2.มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ จังหวัด  
  ภายในประเทศ สะดวกใช้การได้ตลอดปี 

ด้านสังคม (การศึกษา กีฬา สาธารณสุข) 
1.มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ
ศึกษาใน  สัดส่วนที่พอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยังมีประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนมีรายได้น้อยและมี
คุณภาพชีวิต ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ราคาสินค้า
การเกษตรไม่แน่นอน  การส่งเสริมแนะน าเทคนิคใหม่ๆ
มีน้อยเพราะเกษตรกรส่วน ใหญ่ยังยึดวิธีการผลิต
แบบเดิม และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นปัจจัย
หลัก 
2.สินค้าท่ีระลึกของต าบลยังไม่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียง
ที่โดดเด่นและแตกต่างจากต าบลอ่ืน,ขาดทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และ
การตลาดสินค้า OTOP และ SMES  การบริหารจัดการ
การผลิต การแปรรูปและการตลาด  ด้าน การเกษตรยัง
ไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพขาดตลาดรองรับ
สินค้าของกลุ่มอาชีพ 
3.แหล่งท่องเที่ยวขาดจุดดึงดูดที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวจึง
ยังไม่รู้จักควนลูกปัดคลองท่อม เหมืองแร่เก่า(ฟลูออไรด์) 
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเขียว  มากนักด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
ส่วนใหญ่จะ เป็นถนนที่ตัดใหม่  และมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง ขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังท่อ
ระบายน้ าและขนาดไม่  
เท่ากันเมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  ท าให้
ถนนช ารุดเป็นหลุม - บ่อ เร็วขึ้นประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หลายหมู่บ้าน 
2.ระบบสาธารณูปโภค  โดยเฉพาะการขยายเขตการ
บริการไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ยังมีบริการไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากบางหมู่บ้านติดที่สาธารณะประโยชน์ 
3. ขาดการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
4. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
ด้านสังคม (การศึกษา กีฬา สาธารณสุข) 
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1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
และอนามัย  โดยเฉพาะการบริการของรัฐด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 

 

วิเคราะหป์ัจจัยภายใน (INTERNAL ANALYSIS)  
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

2.มีโรงพยาบาลขนาดกลาง  1  แห่ง 
 
 
 
 
3.มสีถานท่ี, ลานกีฬา ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 
 
ด้านการเมืองการบริหาร 
1.มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2.มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและตรวจสอบได้ 
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความพร้อมและมคีวาม 
  เข้าใจในการปกครองตนเอง 
 
 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.มีปุาไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบรูณ ์
 

2.ในปัจจุบันประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง
ท่อมใต้ ยังด้อยโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เนื่องมาจากสภาพความเปน็อยู่ ด้านที่อยู่อาศัย เครื่อง
อุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม การเจ็บปุวย และการมีงานท า 
 
3.มีภยัธรรมชาติบ่อยครั้ง ท้ังอุทกภัย วาตภยัและภัยแล้ง 
4.เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤตตินใน
สังคม 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1.ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสมเทศของท้องถิ่นยังไม่มี 
   ประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สดัส่วนกับปริมาณงาน
ภารกิจท่ีจะต้องบริการประชาชน ซึ่งมีพ้ืนท่ีถึง 106.9 ตาราง 
กิโลเมตร 
3.มีงบประมาณการพัฒนาจ านวนน้อย 
4.ความร่วมมือในการบริหารจัดการระหว่าง อปท.มีน้อย 
5.ความร่วมมือจากฝุายปกครองท้องที่มีน้อย 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.ขาดแหล่งซับน้ า เนื่องมาจากพืน้ท่ีแหล่งต้นน้ า ล าธารถูก
ท าลายจ านวนมาก ขณะเดียวกันจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและ
การขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ท้ังเกษตรกรรม 
พาณิชย์กรรมและการบริการ  ท าให้ความต้องการน้ าเพิม่ขึ้น
ตามมา ท าให้อุปสงค์และอุปทานของน้ าไม่ไดส้มดุลกัน 
2.ขาดการจัดเก็บและก าจัดขยะมลูฝอยรวมอย่างเป็นระบบ 
3.ขาดระบบการก าจัดน้ าเสีย 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(EXTERNAL ANALYSIS)  
โอกาส(Oppertunity) ข้อจ ากัด(Threat) 

1.นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิม่ประสิทธิภาพ ในการแก้ไข 
   ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2.การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนาแบบบรูณาการ  
   เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการการพัฒนาแก้ไข 
   ปัญหาของท้องถิ่น 
3.นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนา 
   ที่สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของประชาชน 
  ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมไดด้ยีิ่งข้ึน 
4.มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้นและนักท่องเที่ยว 
   มีกระแสนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง 
   อนุรักษ์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
5.นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาสินค้า OTOP และ SMES     
   ,สนับสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) 
6.นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตรปลอดภัย 
7.นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผูม้ีอิทธิพลอย่างจริงจัง 
8.พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการ 
   พัฒนาเพิ่มขึ้น 
 

1.กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อตอ่การประกอบอาชีพท้องถิ่น  
   บางประการ เช่น การท าประดษิฐ์กรรมจากไม้, ผลติภณัฑ์จาก 
   ทะเลบางชนิด 
2.การเปิดตลาดการค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (FTA) 
   ส่งผลกระทบท าใหเ้กิดการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น 

3.ขาดความร่วมมือจากฝุายปกครองท้องที่ 
 
4.กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 
5.ปัญหายาเสพติดทีเ่กิดขึ้นเกือบทุกพื้นที่ในต าบลคลองท่อมใต ้

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

 ประเด็นหลักๆ ที่จะเกิดขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านลบ 
และด้านบวกที่จะเกิดข้ึนกับคนในท้องถิ่นของเราในอนาคต  

 ตลาดเสรี ผลกระทบที่จะตามมาก็คือ สินค้าแปลกใหม่จะถูกน าเข้ามาขายในตลาดภายในประเทศมากขึ้น 
ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต
สินค้าในประเทศนั้นๆ เช่น ค่าแรงงานที่ถูกกว่า ปัจจัยการผลิตที่หาได้ง่ายกว่าเป็นต้น สิ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการหรือเข้ามามีบทบาท ก็คือในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการ
ซื้อสินค้าและบริการให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ก็เป็น
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว เนื่องจากใน
หลักการของตลาดการค้าเสรี ต้องไม่ถูกจ ากัดด้วยมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนๆ แต่สิ่งที่ประเทศต่างๆ 
ยินยอมให้มีการจ ากัดได้ ก็ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน 

 ในส่วนของการส่งเสริมสินค้า เพ่ือการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร สินค้าที่ผลิตในชุมชน โอ
ทอป สิ่งที่ต้องท าก็คือการให้ความรู้ในเรื่องของกฎกติกา และมาตรฐานของสินค้าแต่ละประเภทที่มีก าหนดไว้ เพ่ือ
การคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนของตน เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถู กต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของแต่ละประเทศท่ีจะเป็นคู่ค้า 
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 ในเรื่องของทุน ท้องถิ่นเองอาจจะไม่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมการไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ก็มี
ขีดความสามารถในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ด้วยมาตรการ และอ านาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ เช่น ในเรื่องของ
การจัดวางผังเมือง การก าหนดเขตต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีของคนในเมือง เช่นในเมืองควรมีอุตสาหกรรม หรือไม่
ประเภทใด ควรอยู่ในโซนไหน จึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง การวางระบบ
เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือในท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในท้องถิ่น
ที่มีสิ่งก่อสร้างทางศิลปวัฒนธรรม หรือมีเรื่องราว ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ก็น าสิ่งเหล่านี้มาลงทุน สร้างจุด
ขาย เป็นต้น 

 ในด้านของแรงงาน ท้องถิ่นก็ต้องเป็นผู้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานในด้านของการฝึก
ทักษะหรือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้กับแรงงาน ให้เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับ 
นานาชาติ เช่น ท้องถิ่นที่มีโรงเรียน ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในด้านของภาษาที่สอง เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม เช่นภาษาของอาเซียน เป็นต้น  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ (ต่อ 1) 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

แบบ ยท. 01 
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิและการ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ

ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาการท่องเท่ียวทางทะเล 
ที่มีคุณภาพระดับโลก 

อย่างย่ังยืน 

การสร้างเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที ่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

กระบี ่

ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียว
ทางทะเล เชิงอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และสขุภาพ สู่ระดับ นานาชาติ 

สร้างความมั่นคง การผลิตภาค
เกษตรอุตสาหกรรม ประมง 

ปศุสัตว์ และอาหาร 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

แบบ ยท. 01 
ชาติ 20 ป ี
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
กระบี ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียวสี
เขียว (Green 
Tourism) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และเพ่ิม
ศักยภาพให้กับ
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่สังคม
น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

อนรุักษฟ์ืน้ฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เป็นเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาด้านส่งเสริม
และสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริม
สนับสนุนการลงทุน
และการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาด้านเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 

ระบบการคมนาคม มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

จัดการสวัสดิการสังคม 
สาธารณสุข และ
เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพใน
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดี
ขึ้น 

ส่งเสริมด้านการศกึษา
ให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการ
สิ่งแวดล้อมมลพิษ
ต่างๆ 

ส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มอาชีพ ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริม
การพัฒนาด้าน
บุคลากร และการ 

 
แบบ ยท. 01 
ชาติ 20 ป ี

กลยุทธ ์
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
บรืโภค 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส่งเสริมการศกึษา
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ
มลพิษต่าง ๆ 

สงเสริมการลงทนุ สง
เสริมกลุม่อาชีพให้มี
รายได้เพิม่ขึน้และยดึ
หลกัเศรษฐกิจ

ส่งเสริมระบบการ
สร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 
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∕ 

 

 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนา 

การ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
งบกลาง 

 

ผลผลิต/โครงการ 

-ก่อสร้างถนน 
คสล./ปรับปรุง
ถนน/บุกเบิก
ถนนไฟฟูา
สาธารณะ/
สะพานคสล./
ขยายประปา 
ฯลฯ 
    โครงการตาม
แบบ ผ.01) 

โครงการ
ด้าน
การศึกษา 
   โครงการ 
 
(รายละเอีย
ดตามแบบ 
ผ.01) 
 

โครงการ
ด้าน
สาธารณสุข 
   โครงการ 
 
 
(รายละเอีย
ดตามแบบ 
ผ.02) 
 

โครงการ
ด้านสังคม
สงเคราะห์ 
  โครงการ 
 
 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

โครงการ
ด้านสร้าง
ความ
เข้มแข็งฯ 
   โครงการ 
 
(รายละเอีย
ดตามแบบ 
ผ.01) 
 

โครงการด้าน
บริหารงาน
ทั่วไป  
    โครงการ 
 
 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

โครงการด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 
       โครงการ 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

โครงการ
ด้าน
การเกษตร 
  โครงการ 
 
 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

โครงการ
ด้านการ
รักษาความ
สงบภายใน 
  โครงการ 
 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

โครงการด้าน
บริหารงานงบ
กลาง 
      โครงการ 
 
 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.
01) 
 

 

วิสัยทัศน์ 
“ต าบลก้าวหน้า พัฒนาบุคคล ชุมชนเข้มแข็ง” 

ยุทธศาสตร์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 02 
ชาติ 20 ป ี

 

ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน ไฟฟูา 
สะพานให้ได้มาตรฐาน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนา
แ ห ล่ ง น้ า อุ ป โ ภ ค 
บริโภค ให้เพียงพอกับ
คว ามต้ อ งก า รของ
ประชาชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และ
เข้าถึงการบริการของ
รัฐในทุกๆด้าน เ ช่น 
สาธารณสุข/อาชีพ/
ด้านเด็กเยาวชน/ด้าน
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่งเสริมการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  
ส่งเสริม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการขยะ ส่ ง เส ริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
ลดอุ บัติ เ หตุ บนท้ อ งถนน 
รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้

พัฒนาขีดความสามารถในการ
ให้บริ การประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ ในการปฏิบัติ งาน เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน 

คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

พัฒนาด้านส่งเสริม
และสนบัสนุน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภมูิ
ปัญญาฯ 

พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริม
สนับสนุนการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาด้าน
เสรมิสร้างธรรมาภิ
บาลและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีด ี
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                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                           แบบ ผ. 01 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสเีขียว (Green Tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับต าบล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สูค่วามยั่งยนื 
 ๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ)                                                                    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
คลองท่อมใต้ (ถนนลูกรัง ลาดยาง  
คอนกรีต ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

ต าบลคลองท่อมใต ้
ทุกสาย 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. บุกเบิกถนนสายควนศรีราช – ซอยหลัง
วัดคลองท่อม   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ   
กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายนาบนทุ่ง – ทุ่ง
ต้นเสม็ด(ซอย 3)  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ   
กว้าง 4 เมตร ยาว  

2,000 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4. บุกเบิกถนนสายควนศรีราช – หมู่ที่ 8 
(บ้านในควน)  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 8  เมตร ยาว 

1,500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5. 
 
 
 

บุกเบิกถนนสายควนศรีราช-ควนบัว  
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 ม. (ตามแบบ 

อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑  (นาแคร์) เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 ม. (ตามแบบ 

อบต.ก าหนด) 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

81 
 

 
 

7. ก่อสร้างถนน คสล.สายควนศรรีาช  
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 

2000 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล.สายนายาว (ซ.5) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 ม. (ตามแบบ 

อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 บุกเบิกถนนสายบ้านเหนือ(นาบนทุ่ง) 
ข้างบ้าน อบต.ส ี

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ  
กว้าง 4  เมตร ยาว 

200 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดคลอง
ท่อม  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองท่อม
ใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว  
1,200 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย
สมปอง  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองท่อม
ใตก้ว้าง 4 เมตร ยาว  
600 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมนูญ 
จรจรสั 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองท่อม
ใตก้ว้าง 4 เมตร ยาว  
200 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน   
นายนิพนธ์ เฉยฉิม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและขนส่ง

หมู่ที่ ๒ บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว  200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก

กองช่าง 
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สินค้าทางการเกษตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ความ
สะดวก 

ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

14 ก่อสร้างสะพาน คสล.หูหนาน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
กว้าง 6 ยาว 15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

15 ก่อสร้างสะพาน คสล.ซอยราช ประสงค ์ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
กว้าง 6 ยาว 10 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

16 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยะลาพร้อมวาง
ท่อน้ าปากซอย 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
กว้าง 4 ยาว 200 

เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

17 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นาก านัน  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

800 ม.  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

18 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประพันธ์ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
กว้าง 4 ยาว 200 

เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

19 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศริ ิ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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20 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมุทรอุทิศ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,400 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

21 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจาก เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

22 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยละเอียด เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว         
              เมตร  

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

23 บุกเบิกถนน สายตดิต่อกับถนนซอย
สมุทรอุทิศ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน 
โก้เชียร   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นแคร์ ซอย
บ้านเจ้าพร   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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26 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
จ่าน้อย   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

27 บุกเบิกถนนสายบ้านลุงมิตร 
(พร้อมวางท่อซีเมนต์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้าง 5 เมตร ยาว 

400 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

28 ขยายเขตถนน คสล.สายห้วยนาคบุตร  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้างข้างละ 1.00 
เมตร ยาว ตลอดสาย  

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

29 ก่อสร้างถนน คสล.สายควนแดง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4  บ้านนาใน  
 กว้าง 4 เมตร ยาว 

800 เมตร (ตามแบบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

30 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียน
บ้านแชงเปิง – หน้าถ้ า 
ต่อจากท่ีเดิม  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 

100 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

31 ก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย – นบ
หลวง  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,800 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
32 ก่อสร้างถนน คสล. สายเหมือง เอสเค  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมดูุด  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

34 ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสะพาน
ยาง  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

35 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกอบ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

36 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเลยีบ  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

37 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงจุก  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

38 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจนึก
ร่วมใจ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

39 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเวียง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

40 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนาย
วรรณโชค 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 5  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

41 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.สุขภาพด ี
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
กว้าง  4 เมตร   
ยาว 400 เมตร  (ตาม
แบบท่ี อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

42 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชาญชัยพัฒนา 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
กว้าง 4   เมตร  
ยาว 240 ม. (ตามแบบ
ที่ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

43 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุญส่ง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
กว้าง  4 เมตร ยาว 
500 เมตร. (ตามแบบท่ี
อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

44 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างมัสยิดม.6
เพิ่มเตมิช่วงที่ 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
กว้าง  4 เมตร ยาว 
150 เมตร. (ตามแบบท่ี
อบต. ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

45 บุกเบิกถนน ซ.วังหินตัดใหม่ - 
บ้านเพหลา  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
กว้าง 4 ม ยาว 2,000ม.   
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

46 บุกเบิกถนนเขตหมู่บา้น 3-6 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 6  บ้านแชงเปิง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

47 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทวดา  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
กว้าง 4 เมตร ยาว  
700 เมตร(ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

48 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งใต ้ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 7  บ้านใต ้
กว้าง 5 เมตร ยาว 

700 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

49 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล.สายส านักสงฆ-์หมู่ 
๔ นาใน 

 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

52 บุกเบิกถนนซอยพัฒนา 3  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,000 เมตร(ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

53 บุกเบิกถนนซอยพัฒนา 2 ไป 
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 8 เมตร ยาว 

1,000 เมตร(ตามแบบ
ที่ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

54 บุกเบิกถนนควนบัว หมู่8-ควนศรรีาช 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 
กว้าง 5 ยาว 1,000ม.  

(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

55 บุกเบิกถนนซอยบ้านผู้ช่วยทัดเลี้ยว
ขวาทะลุบ้านนายเชื้อ  (ซอยพัฒนา ๑) 

 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 
กว้าง 6 ยาว 1,000 

เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

89 
 

 
 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     
                 1.2 แผนงานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

56 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองคล้าต่อ
จากหัวสะพาน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

57 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายด า เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 9บ้านหน้าคา่ย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

58 บุกเบิกถนนข้าง ร.ร.กาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 9บ้านหน้าคา่ย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร(ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

59 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายปดิ พร้อมวาง
ท่อข้ามคลอง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 9บ้านหน้าคา่ย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อยไรทุ่ก
ซอย 

 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 9บ้านหน้าคา่ย 
ทุกซอยในสองร้อยไร ่
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 
สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้องหว้า 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมูที่ บ้านนาใน 
กว้าง 5 ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

4,00,000 4,000,000 4,00,000 4,000,000 ร้อยละ 
70 

สะดวก 

ประชาชนมีการ
คมนาคมปลอดภยั 
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

รวม 61 โครงการ - - 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา (ขยาย
ท่อเมน ติดตั้งซัมเมสิ มิเตอร์ ย้ายปั้ม 
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ า ฯลฯ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจ าหน่าย
ไฟฟูา (เปลี่ยนหม้อแปลง ขยายเขต
ไฟฟูา ฯลฯ) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ภายในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทาง
ระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง พร้อม
ปรับปรุงพนังกั้นน้ า (วางท่อ คสล.   
ฯลฯ) 

เพื่อปรับปรุงทางน้ า 
และแก้ไขปญัหาน้ าท่วม 

ภายในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

น้ าไม่ท่วมขังคูคลอง
ระบายน้ าไดด้ี  

กองช่าง 

4. ขุดลอกสระน้ า  ขุดแหล่งน้ า 
บ่อน้ าตื้น 

เพื่อต้องการแหล่งน้ ามา
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ภายในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า

ใช้
เพียงพอ 

ช่วยแก้ไขปัญหาภยั
แล้งประชาชนไดม้ี
น้ ามาใช้อุปโภค-
บริโภคมากขึ้น 

กองช่าง 

5. 
 
 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเตมิไฟฟูาส่อง
สว่างบนถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่างเพียงพอในการ
สัญจรไป-มาเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

ภายในต าบลคลองท่อม
ใต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 มี
ความ
สะดวก 

ให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มาเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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6 ขยายเขตไฟฟูาสายควนศรีราช 

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
ระยะทาง 3,000 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า 
ไฟฟูาเพียงพอและ
ทั่วถึง  

กองช่าง 

7 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอย 2 
ควนศรีราช  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

8 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอย 5 
นายาว  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
ระยะทาง 750 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
หลังเดิม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การท ากิจกรรมของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
 (ตามแบบที่ อบต. 

ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมของ
หมู่บ้านสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

10 ก่อสร้างศูนย์ สสมช.  

 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน 
ประชาชนเบื้องต้น 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
เบื้องต้นอย่างทั่วถึง  

กองช่าง/ 
สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

92 
 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
11 ก่อสร้างที่ท าการธนาคารขยะชุมชน 

 

เพื่อเป็นศูนย์บริหาร
จัดการขยะในต าบล 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 
กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 
ส่งเสริม
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนให้
ความส าคญัในการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

กองช่าง/
สาธารณสุข 

12 ก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรตี         
ซ.ม.1-ม.7 

 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมและ
รักษาไหล่ทางถนน 

หมู่ที่ 1 ,7 บ้านเหนือ,
บ้านใต้ ยาว 500 ม. 

สองข้างทางถนน 
สายทุ่งทรายแดง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 
ปูองกัน
น้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขังและ
รักษาไหล่ทางถนน
ได้ดีกว่าเดิม 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรตี         
ซ.2 ควนศรรีาช 

 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมและ
รักษาไหล่ทางถนน 

หมู่ที่ 1  บ้านเหนือ 
 ยาว 400 ม. สองข้าง

ทางถนน 
สายทุ่งทรายแดง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 
ปูองกัน
น้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขังและ
รักษาไหล่ทางถนน
ได้ดีกว่าเดิม 

กองช่าง 

14 ติดตั้งไฟส่องสว่างหัวสะพานคลอง
ขนาน (ถนนคลองท่อม-ล าทับ) 

เพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ 
สะดวกในการสัญจรไป-มา
เวลากลางคืน 

หมู่ที่ 2บ้านคลองท่อม
ใต้   จ านวน   2  จุด 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
๗๐มี
แสง
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และมีแสง
สว่างเพียงพอในการ
สัญจรไป-มา  

กองช่าง 

15 ต่อเติมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านและส่วนรวม 

หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อม
ใต้กว้าง 10 เมตร ยาว  
24  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
๗๐มี
ความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

16 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 ก่อนถึง    
ห้วยนาคบุตร  

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ 2 
จ านวน 1 ลูก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๗๐ 
ประชาชน
มีน้้าใช้ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรั้ว อบต.คลองท่อมใต ้
(เพิ่มเติม) 

เพื่อเพ่ิมการเป็นสัดส่วน
ของอาณาบริเวณที่ท า
การ อบต. 

ที่ท าการ อบต.คลอง
ท่อมใต้ 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
๗๐ เป็น
สัดส่วน
ชัดเจน 

ที่ท าการ อบต. ไดม้ี
อาณาเขตที่จดัเจน 
เป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

 

18 ก่อสร้างถังกรองประปา บ้านบังเสม็ เพื่อประชาชนได้ใช้น้ า
สะอาดมากยิ่งข้ึน 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
จ านวน 1 ลูก 

60,000 

 

 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 
๗๐น้้า
สะอาด
มาก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่งสะอาด
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

19 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และใกล้เคียง 
ได้รับรู้ข่าวสาร อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
70 
ประชาช
นรับรู้
ข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียง ได้
รับรู้ข่าวสาร อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

20 ก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถังและ
ขยายท่อบ้านหนองหว้า 

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
ระยะทาง 1,500 ม. 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

21 ขยายเขตไฟฟูาสายบา้นเจ้าสน ลุงมิตร 
สายส านักสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
ระยะทาง 150 เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ
และทั่วถึง  

กองช่าง 

 

22 ขุดลอกคู คลอง สายห้วยนาคบตุร  เพื่อปูองกันน้ าท่วม หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
ระยะทาง 600 เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 
ปูองกัน
น้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขัง คลอง
สวย น้ าใส 

กองช่าง 

23 ขุดลอกสระน้ านบหลวง  
(หลังศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
     ความลึก 6 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค  

กองช่าง 

 

24 ก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง 
(สายควนแดง) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 มีน้ า
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

25 ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในการออก
ก าลังกายเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
จ านวน 4 จุด 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างในการออกก าลัง
กายเพิ่มมากข้ึน  

กองช่าง 

26 ปรับปรุงศูนย์ สสมช.  

 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน 
ประชาชนเบื้องต้น 

หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 
จ านวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
เบื้องต้นอย่างทั่วถึง  

กองช่าง/ 
สาธารณสุข 

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าบ้านแชงเปิง เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ 

หมู่ 5 บ้านแชงเปิง 
ก่อสร้างศาลา  
จ านวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 ได้
พักผ่อน
หย่อนใจ 

มีที่ให้ประชาชน
พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

28 ขุดลอกสระน้ านบหลวง หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 
     จ านวน 1 แห่ง 
 (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค ไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 

29 ก่อสร้างฝายห้วยหว้าเหมือง SK เพื่อให้เป็นที่กักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

 

หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 
จ านวน 1 แห่ง 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
๗๐ มีน้้า
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

มีที่กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงขาดแคลน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างโรงครัวประจ าหมู่บ้าน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีโรงครัวใช้
ร่วมกันสะดวกยิ่งข้ึน 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีโรงครัว
ใช้งานสะดวกในการ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 

31 ขยายระบบเสยีงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียง ไดร้ับรู้
ข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียง ได้
รับรู้ข่าวสาร อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง  

กองช่าง 

 

32 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมู่บา้น 

 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
สะดวกในการสัญจรไป-มา
เวลากลางคืน 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 ได้มี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ
และทั่วถึง  

กองช่าง 

 

33 ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค  

กองช่าง 

 

34 ขยายเขตไฟส่องสว่างถนนซอยคลอง 
กะเป ู(ไฟฟูาสาธารณะ) 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั 
ในการสัญจรบนถนน
ภายในหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
 จ านวน   10 ดวง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
๗๐ มี
ไฟฟ้าใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
 จ านวน  1  แห่ง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

36 ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีเรียนรู้ฯทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
จ านวน   1  แห่ง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีเรียนรู้ฯที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

37 ขยายเขตไฟฟูา ซ.ทุ่งใต้ เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 ได้มี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

38 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างถนน 

 

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
ซอยบ้านปูานี บ้านเจ้า
ทรง และ ซอยเทวดา 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

39 ปรับปรุงท่าน้ า 
(บริเวณสะพานบ้านใต้) 

เพื่อเพ่ือความสะดวก ใช้
ท ากิจกรรม  

หมู่ที่ 7 บ้านใต ้
กว้าง 4 ยาว 10 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
๗๐ มี
ไฟฟ้าใช้
อุปโภค-
บริโภค 

มีสถานท่ีสามารถใช้
ท ากิจกรรมไดม้าก
ขึ้น 

กองช่าง/
กรมเจ้าท่า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

40 ขยายเขตไฟฟูาทางเข้าศูนย์จรยิธรรม
บ้านในควน 
 (ไฟสาธารณะ) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
จ านวน   1 สาย 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

41 ขยายเขตไฟฟูาหน้าศาลาเอนกประสงค์ 
– ทางเข้าศูนย์จริยธรรมบ้านในควน  
(ไฟสาธารณะ)   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
จ านวน   1 สาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

42 ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านหนองคลา้   
(ไฟสาธารณะ) 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั 
ในการสัญจร 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
ระยะทาง  3,000 

เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 ได้มี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก และมไีฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. เพื่อให้น้ าไหลไดส้ะดวก 
ปูองกันน้ ากัดเซาะและ
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
70 น้้า
ไหล
สะดวก 

น้ าไหลสะดวก และ
ไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 

44 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบ
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภค – บริโภคอย่าง
สะดวกและทั่วถึง     

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
จ านวน 2 ลูก 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
๗๐ มี
ประปา
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภค – บริโภค
อย่างสะดวกและ
ทัว่ถึง  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ขยายเขตไฟฟูา ซอยพัฒนา ๑ เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

46 ขยายเขตไฟฟูา ซอยพัฒนา 2 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูา
สว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

47 ต่อเติมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านและส่วนรวม 

หมู่ที่ 8 บ้านควน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
๗๐มีความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การด าเนิน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

48 จัดท าสถานท่ีออกก าลังกายพร้อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลังกาย 

 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
๗๐มี
สถานท่ี
ออกก้าลัง
กาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
มีสถานท่ีออก
ก าลังกายมากขึ้น  

กองช่าง 

 

 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน   หนองคล้า เพื่อให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย 

หมู่ที่ 8 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ๗๐ 
มีสะพาน
ใช้สะดวก 

สะพานมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ปรับภูมิทัศน์ถมหินบริเวณ 
ศูนย์จริธรรม 

เพื่อความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา 

บริเวณศูนย์จรยิธรรม 
หมู่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

มีสถานท่ีกว้าง
สะดวกในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 

 

51 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 

หมู่ 8 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

มีอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการจดั
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

52 ขุดลอกสระภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
หมู่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 ได้มี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

มีแหล่งน้ าส ารองไว้
ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

 

53 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าและ 
ชะลอน้ า 

หมู่ที่ 8 บ้านในควน 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
สามารถ
ชะลอน้้า
ไว้ได ้

สามารถกักเก็บน้ า
และชะลอน้ าได้  

กองช่าง 

 

54 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าและ 
ชะลอน้ า 
 
 
 
 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
สามารถ
ชะลอน้้า
ไว้ได ้

สามารถกักเก็บน้ า
และชะลอน้ าได้  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

55 ขยายเขตไฟฟูา ซอยบ้านนายปดิ (หลัง
บ้าน อบต.แวว)  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
ระยะทาง 300 เมตร 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

56 ขยายเขตไฟฟูา ซอยบ้านนายฉุย  เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
ระยะทาง  300 เมตร 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

57 ขยายเขตไฟฟูาบ้านลุงศักดิห์ลัง ร.ร.
คลองท่อมราษฏร์รังสรรค ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
ระยะทาง  300 เมตร 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

58 ก่อสร้างประปาขนาดใหญ ่
(บนอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเขียว) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
บนอ่างเก็บน้ าห้วยน้ า

เขียว 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ประปา
ใช้มาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

59 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่  
บ้านนายแดง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 มี
ประปา
ใช้มาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

60 ขยายเขตระบบประปาบ้านนายจติรถึง
ห้วยนาคบุตร 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ประปา
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

61 ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นยายคลาด เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
ซอยบ้านยายคลาด 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ประปา
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

62 ก่อสร้างโรงครัวศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ 9  

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านและส่วนรวม 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
๗๐มี
ความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

63 จัดซื้อ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ อุปกรณ์
เครื่องครัว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
๗๐มีน้้า
ใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

64 จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในธนาคารขยะชมุชน เพื่อให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมในชุมชนในการ
คัดแยะขยะ 

ศาลาเอนกประสงค์  
หมู่9 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๗๐
สะดวก
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก ในการ
คัดแยกขยะ  

กองช่าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านและส่วนรวม 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
๗๐มี
ความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

66 ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นยายคลาด เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
ซอยบ้านยายคลาด 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 มี
ประปา
ใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

67 ก่อสร้างโรงครัวศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ 9  

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านและส่วนรวม 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
๗๐มี
ความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

68 จัดซื้อ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี  เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ต าบลคลองท่อมใต ้
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
๗๐มี
ความ
สะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม 

กองช่าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
69 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลคลอง

ท่อมใต้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลคลองท่อม
ใต ้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
๗๐ มีน้ า

ใช้ 

ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.คลองท่อมใต้ 
 

เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ี
ดี และเป็นระเบียบ 
น่าอยู่ 

ศพด.คลองท่อมใต ้ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80     

น่าอยู่ 

มีบรรยากาศที่ดี 
และเป็นระเบยีบน่า
อยู ่

กองช่าง 

71 สร้างมุมเรียนรู้ผูป้กครอง 

 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู ้
ภายใน ศพด. 

ผู้ปกครองนักเรยีน 
ศพด.คลองท่อมใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80 ได้     
เรียนรู ้

ผู้ปกครอง นักเรียน 
มีแหล่งเรียนรูภ้ายใน 
ศพด. 

กอง
การศึกษา 

72 ก่อสร้างสระว่ายน้ า 

 

 

เพื่อให้นักเรียนมี 
สถานท่ีออกก าลังกาย
ว่ายน้ า 

      ศพด.คลองท่อมใต้
(ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
๗๐ ได้
ออกก าลัง
กาย 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

กอง
การศึกษา 

73 ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านแชงเปิง 

 

 

เพื่อนักเรียนมีความ
ปลอดภัย น่าอยู่และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู ้

ศพด.บ้านแชงเปิง 
(ตามแบบ อบต. 

ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
๗๐ มี
ความ
ปลอดภัย 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
และน่าอยู ่

กอง
การศึกษา 

74 ก่อสร้างปูายประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
อบต. 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว 

จ านวน 2 ปูาย 
(ตามแบบ อบต. 

ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 รบัรู้
ข่าวสาร
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

75 ถมดินบริเวณส านักงานและบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 

เพื่อเตรียมพื้นท่ีรองรับ
การพัฒนา 

บริเวณส านักงานและ
บริเวณ ศพด.อบต.คลอง

ท่อมใต้หลังใหม ่

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
๗๐ มี
พื้นที่ใช้
สอยเพิ่ม
มากขึ้น 

มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์
มากขึ้นรองรับการ
พัฒนามากขึ้น 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
 
 

เพื่อรองรับใช้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.  

บริเวณ อบต.คลองท่อม
ใต ้

500,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70 มี
สถานท่ี
ไว้ท า

กิจกรรม 

มีสถานท่ีใช้
ประโยชน์มากข้ึน
รองรับการพัฒนา 

กองช่าง 

รวม 76 โครงการ - - 30,710,000 30,510,000 30,410,000 30,410,000 - - - 
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     แผนงานที่ 1 : สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ
8๐ คน
พิการ

เป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั  

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ
90     

ผู้สูงอายุ
เป็นอยู่ดี 

ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส์ให้มคีวามเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
90     
ผู้ปุวย
เอดส์
เป็นอยู่ดี 
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั  

4 สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้  เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละ
90     

ผู้ยากไร้
เป็นอยู่ดี 

ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 

พัฒนาบทบาทสตร ี เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีใน
ต าบลคลองท่อมใต ้

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
8๐ สตรี
มีการ
พัฒนา 
ดีขึ้น 

สตรีในต าบลมีการ
พัฒนาบทบาทดีขึ้น 

ส านักปลดั  

6 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนต าบล
คลองท่อมใต้ให้ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
8๐ เด็ก

และ
เยาวชน
มีการ
พัฒนา 
ดีขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมีการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั  

รวม 6 โครงการ - - 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 - - - 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
     แผนงานท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. เพื่อให้นักเรียนได้ออก
ก าลังกายส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัย 

ศพด. อบต.คลองท่อมใต ้
ศพด.บ้านแชงเปิง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8
๐ 
นักเรียน
ได้ออก
ก าลังกาย 

นักเรียนมีน้ าใจเป็น
นักกีฬาและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา 
ฟุตซอล (สนาม คสล.) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

หมู่ 4  
ต าบลคลองท่อมใต ้

 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
80     
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างสนามกีฬา 
ฟุตซอล (สนาม คสล.) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต ้

 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
80     
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงสนามกีฬา  
ซ.สุขภาพดีพร้อมจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีและอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่ 6 
 

 

40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ ร้อยละ
80     
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 9 
ตรงข้ามบ้านผู้ช่วยนวย 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8
๐ 
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 

 

6 จัดซื้อวัสดุ  และอุปกรณ์กีฬา 

 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาท่ีมี
มาตรฐานใหเ้ยาวชน
และประชาชน 

จ านวน  1  ครั้ง 
ม. 1 - 9 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
80     
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

7 จัดส่งนักกีฬา  หรือนักกรฑีาเข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และสรา้ง
ความสามัคค ี
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
80     
ประชาชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและรักษา
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

8 จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเยาวชนและ
สร้างความสามัคคี  

เด็กและเยาวชน 
ต าบลคลองท่อมใต ้

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ
80     
เยาวชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

เยาวชนมีสุขภาพดีขึ้น
และมีความสามัคคี
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 8  โครงการ - - 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 - - - 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนร่วม
กิจกรรม  TO BE 
NUMBER ONE เก่ง ดี 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนต าบลคลองท่อม
ใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8
๐ ส่งเสริม
เยาวชน 
ดี เก่งข้ึน 

เยาวชนไดร้ับการ 
กิจกรรมTO BE 
NUMBER ONE 
ส่งเสริมร่วม 
 

ส านักปลดั 

 

2 จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

 

จ านวนสุนัขทั้งหมดใน
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
80     
ปราศจาก
พิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนในท้องถิ่น
ปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั  

3 สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คลองท่อมใต้ 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.คลองท่อมใต้ ใน
การด าเนินกิจกรรม 

 

ประชากรทั้งหมดใน
ต าบลคลองท่อมใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80 มี
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลคลองท่อมใต้มี
หลักประกันสุขภาพ
ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขท่ัวถึง 

ส านักปลดั 

4 ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการ
สาธารณสุขเข้าถึง
ประชาชน 

ภายในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80     
เยาวชน
ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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แผนงานท่ี 3 : ส่งเสรมิสาธารณสขุเพ่ือการมสีุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

5 ก่อสร้างที่ท าการ อสม.หมู่บ้าน เพื่อให้บริการเบื้องต้น
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
80 
บริการ
ทันท่วงที 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

อบต. 

6 ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่ีท าการ 
อสม. หมู่บ้าน 

เพื่อให้บริการเบื้องต้น
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
80 
บริการ
ทันท่วงที 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

อบต. 

7 ก่อสร้างที่ท าการ อสม.หมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้บริการเบื้องต้น
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองท่อมใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80 
บริการ
ทันท่วง
ที 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

อบต. 

8 ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่ีท าการ 
อสม. หมู่บ้าน 

เพื่อให้บริการเบื้องต้น
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 
ต าบลคลองท่อมใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80 
บริการ
ทันท่วงที 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

อบต. 

รวม 8  โครงการ - - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
     แผนงานท่ี 5  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง  
ห่างไกลยาเสพติด 

ภายในต าบลคลองท่อม
ใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8
๐ 
ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่ เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั  

2 จัดการแข่งขันกีฬา 
เฉลิมพระเกียรตติ้านภัยยาเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
และสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลคลอง

ท่อมใต้ 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
8๐ 
ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมี
อนามัยที่ด ี

กอง
การศึกษา 

3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
กิจกรรมฟื้นฟู ผูผ้่านการบ าบัดใหม้ีการ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการ
บ าบัด/รักษายาเสพติด
ให้มีงานท าและลดละ
เลิกยาเสพตดิได ้

ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
ต าบลคลองท่อมใต ้

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
80     
ลดละเลิก
ได้และมี
งานท า 

ผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้มีงานท าและ
ลดละเลิกยาเสพตดิ
ได ้

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

รวม 3  โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1 ฝึกทบทวน อาสาสมคัรปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานด้าน
ปูองกันภัยต่าง ๆ 

อปพร.อบต.คลองท่อม
ใต้ท้ังหมด 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ8
๐ เพิ่ม 
ความ
พร้อมได ้

สมาชิก อปพร. ได้
ทบทวนเพื่อเพิ่มความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส านักปลดั  

2 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต้   
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

ศูนย์ปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั  

อบต.คลองท่อมใต ้

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
80  มี
ประสิทธิ
ภาพ
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลคลองท่อมใต้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั  

3 ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย(ไฟไหม้ ภัยพิบัติ อุบัตเิหตุ
ทางถนน ฯลฯ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

พนักงาน ประชาชน 
สมาชิก  

อปพร. กู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
80มี
ความ
พร้อม
มากขึ้น 

อปพร. กู้ชีพกู้ภัย มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั  

4 
 
 
 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนท่ัวไปและ
นักท่องเที่ยว 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
80 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางจราจร 

ส านักปลดั  

5 จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนท่ัวไปและ
นักท่องเที่ยว 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
80 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางจราจร 

ส านักปลดั  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภยัตา่ง ๆ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก   

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การอบต.คลองท่อม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ8
๐ 

สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.......เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง......... 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.3...การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่.......... 

สาธารณภัย ใต ้ บรรเทา
ความ
เดือดร้อน
ไร้ดีขึ้น 

ประชาชนได้ทันท่วงท ี

7 จัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของ กิจการ อปพร. 

 

 สมาชิก อปพร. 
อบต.คลองท่อมใต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 
มีเห็น
ความส าคัญ 
อปพร.มาก
ขึ้น 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั  

8 ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน
และช่วยดูแลความ
ปลอดภัย 

หมู่ 5 บรเิวณ ๔ แยก
หน้าโรงเรียนบ้านแชง

เปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
70 มี
ความ
ปลอดภัย 

สมารถให้บริการ
ประชาชนดูแลความ
ปลอดภัยไดม้าก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  

9 อบรมแผนปูองกันภัยใน ศพด. เพื่อให้ครูฯมีความรู้ใน
เรื่องความปลอดภัยใน 
ศพด. 

ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
70 มี
ความ
ปลอดภัย 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ในเรื่องความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 
 

9 โครงการ - - 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

116 
 

๓.  ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 แผนงานที ่1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพให้แก่เด็ก 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

คลองท่อมใต้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
70 ให้
ความส าคั
ญเด็ก 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมทาง
พัฒนาการด้าน 
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

2 จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อร าลึกถึงพระคณุของ
แม่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
แม่กับลูก 

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
70 ให้
ความส าคั
ญแม ่

เด็กได้ส านึกใน
พระคุณของแม่ และ
สร้างความสัมพันธ์ที
ดี 

กอง
การศึกษา 

3 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

เพื่อให้ครูไดร้ับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆใน
การจัดกิจกรรม 

บุคลากรทางการศึกษา 
ศพด.อบต.คลองท่อมใต้
และ ศพด.บ้านแชงเปิง 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ
70 มี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 
 
 
 
 

ทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ครูฯทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนการ
สอนและพัฒนาให้มี
คุณภาพสู่ครมูืออาชีพ 
 

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
70 มี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ครูฯทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาให้มี
คุณภาพสู่ครมูือ
อาชีพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้การบริหาร  
สถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

ค่าอาหารกลางวันและ
ค่าจัดการเรียนการสอน

รายหัว 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ
70 
เป็นไป
ตาม
หลักเกณ
ฑ์ 
 

การบริหาร  
สถานศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

6 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
80มี
ประสบ 
การณ ์

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 

7 จัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก
ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
80มี
แรงจูงใจ 

นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี ทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

8 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องโภชนาการที่
ดีและถูกต้องส าหรับเด็ก 

ศพด.คลองท่อมใต้และ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
80มีรู้
เรื่อง
โภชนากา
รเด็ก 

ผู้ปกครองมีความรู้
เรื่องโภชนาการทีด่ี
และถูกต้องส าหรับ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

9 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบอินเทอร์เนต็ 
 
 

เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเรียนการ
สอน 

ศพด.บ้านแชงเปิง 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ
70มี
สะดวก
ทันสมัย 

สามารถไดเ้รียนรู้
จากเทคโนโลยีเพิม่
ประสิทธิภาพการ
เรียน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั 

ต าบลคลองท่อมใต ้
(หน้า ศพด. อบต.คลอง

ท่อมใต้) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 มี
ความ
ปลอดภัย
มากขึ้น 
 

มีสนามเด็กเล่นท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

11 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 บ้านวัง
หิน 

เพื่อส่งเสริมจัด
การศึกษาให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 ศูนย์  
ม.6 บ้านวังหิน 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
70 เด็กมี
การศึกษา
ทั่วถึง 

รองรับจ านวนเด็กท่ี
เพิ่มมากข้ึน มีการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

12 ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพื่อให้ นร.มีห้องน้ าห้อง
ส้วมใช้เพียงพอ สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
70มี
ห้องน้ าใช้
เพียงพอ 

นักเรียนมีห้องน้ าใช้
สะดวก เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

13 
 
 
 
 

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศพด. คลอง
ท่อมใต้ 
 

เพื่อให้มีบริเวณเป็น
สัดส่วนและเกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็ก นร. 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 เป็น
ระเบียบ 
มีสัดส่วน 

ศพด.เป็นสดัส่วน มี
ความปลอดภัยเพิม่
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ปรับปรุงห้องเรียน ศพด.คลองท่อมใต้
หลังใหม ่

เพื่อให้นักเรียนมสีมาธิ
ในการเรียนและส่งเสริม
นักเรียนมีบรรยากาศ
การเรยีน 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 
นักเรียนมี
สมาธิมาก
ขึ้น 
 

นักเรียนมสีมาธิในการ
เรียนและส่งเสรมิ
นักเรียนมีบรรยากาศ
การเรยีนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

15 ปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.คลองท่อม
ใต ้

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย น่าอยู่และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู ้

ศพด.คลองท่อมใต ้
ศพด.บ้านแชงเปิง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
70มี
ความ
ปลอดภัย 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัย น่าอยู่และ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรยีนรู้มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

16 
 
 
 

ก่อสร้างสระว่ายน้ า 

 

เพื่อให้นักเรียนมี 
สถานท่ีออกก าลังกาย
ว่ายน้ า 

    ศพด.คลองท่อมใต้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
70 นร.
ได้ออก
ก าลัง
กาย 

นักเรียนมี สถานท่ี
ออกก าลังกายว่าย
น้ าได้พัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษา 

17 
 

 

สร้างที่พักส าหรับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีที่พัก
รอรับนักเรยีนกลับบาน
และส่งเสรมิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
70 มีที่
พักของ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีที่พักรอ
รับนักเรียนกลับบาน
และส่งเสรมิความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

18 
 
 
 

จัดท าปูายศูนย์ ศพด.อบต.คลองท่อม
ใต้และศูนยบ์้านแชงเปิง 

เพื่อจัดให้มีปูายศูนย์
บอกสถานท่ีราชการ 

ศพด.คลองท่อมใต ้
ศพด.บ้านแชงเปิง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  
70 เป็น
ระเบียบ 

มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบสถานท่ี
ราชการ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ก่อสร้างทางเท้าระหว่างอาคารหลงัเก่า
กับ ศพด.หลังใหม ่

เพื่อให้นักเรียนครผูู้ดูแล
เด็กมีทางเดินท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และมี
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู ่

ต าบลคลองท่อมใต ้
(หน้า ศพด. อบต.คลอง

ท่อมใต้) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
70 เป็น
ระเบียบ
และ
สะดวก 
 

นักเรียนครูผู้ดูแลเด็ก
มีทางเดินท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และมี
สภาพแวดล้อมท่ีน่า
อยู ่

กอง
การศึกษา 

20 ก่อสร้างเสาธง ศพด.อบต.คลองท่อม
ใต ้

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงไว้ท า
กิจกรรมและถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ศพด.คลองท่อมใต ้
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 
ถูกต้อง
ตาม
ระเบียบ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เสาธงไว้ท ากิจกรรม
ถูกต้องตามระเบียบ 

กอง
การศึกษา 

21 
 
 
 

ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.อบต.คลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อให้นักเรียนมสีถานท่ี
รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ  
ได้มาตรฐาน 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80มี
สถานท่ีถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียนมสีถานท่ี
รับประทานอาหารที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ  ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

22 
 
 
 
 

สร้างหลังคาคลมุลานเอนกประสงค์
บริเวณด้านหลังอาคารศูนย ์

เพื่อปูองกันแสงแดดและ
ฝนในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์ 

ศพด.คลองท่อมใต ้
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 
ปูองกัน
แสงแดด 

ปูองกันแสงแดดและ
ฝนในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

23 
 
 
 

สร้างหลังคาฝูาเพดานห้องเรยีน 
 
 

เพื่อสร้างหลังคาฝูา
เพดานห้องเรียนให้
ปลอดภัยจาก 
สัตว์เลื้อยคลาน 

ศพด.บ้านแชงเปิง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
ปลอดภัย 

สร้างหลังคาฝูา
เพดานห้องเรียนให้
ปลอดภัยจาก 
สัตว์เลื้อยคลาน 

กอง
การศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

121 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 สร้างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้ ศพด.มี
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลู 

ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80มี
ความ
สะดวกใน
การสืบค้น
ข้อมูล 

ศพด.มีห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมลู 

กอง
การศึกษา 

25 ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท (อาคารหลงั
ใหม่) 

เพื่อปูองกันแสงแดดและ
ฝนในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์ 

ศพด.คลองท่อมใต ้
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 
ปูองกัน
แสงแดด 

สามารถปูองกัน
แสงแดดและฝนใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์ได้ดีมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

26 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการของเด็ก 

 

ศพด.คลองท่อมใต ้
ศพด.บ้านแชงเปิง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
70 
ผู้ปกครอง
เข้าใจ
พัฒนา 
การเด็ก 

ผู้ปกครองเข้าใจใน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

27 
 
 
 

จัดซื้อวัสดเุครื่องเล่นสนาม เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง
สี่ด้าน 

ศพด.คลองท่อมใต ้
ศพด.บ้านแชงเปิง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 

เสรมิสร้าง
พัฒนากา

รเด็ก 

เด็กได้ออกก าลังกาย
และได้รับพัฒนาการ

ครบทั้งสี่ด้าน 

กอง
การศึกษา 

รวม 27 โครงการ - - 6,305,000 6,305,000 6,305,000 6,305,000 - - - 
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๓.  ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 แผนงานที ่2  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีวันสารท 
เดือนสิบ 

เพื่อเป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงามของไทย 

อบต.คลองท่อมใต ้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 
มีการสืบ
สาน
ประเพณ ี
 

เป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงามของไทยไว้ให้
คงอยู่คู่ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานแห่เทยีน
เข้าพรรษา 

 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคญั
ของทางศาสนา 

อบต.คลองท่อมใต ้

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 
ได้ร่วม 
กิจกรรม
ทาง
ศาสนา 

ประชาชนไดร้่วมท า
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

3 บรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

อบต.คลองท่อมใต ้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80 
มีการสืบ
สาน
ประเพณ ี

มีการท านุบ ารุง
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

4 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของไทย 

อบต.คลองท่อมใต ้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 
มีการสืบ
สาน
ประเพณ ี

เป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงามของไทยไว้ให้
คงอยู่คู่ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 

5 
 
 
 

กิจกรรมวันวสิาขบูชา 

 

 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคญั
ของทางศาสนา 

อบต.คลองท่อมใต ้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80 
ได้ร่วม 
กิจกรรม
ทาง
ศาสนา 

เป็นการสบืสาน
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดอบรมมารยาทไทย 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 
75 รูจ้ัก
ขนบธรรม 
เนียม 
เพิ่มขึ้น 
 

นักเรียนรูจ้ัก
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7 เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลาย 

ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ 
ศพด.บ้านแชงเปิง 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
75 มีการ
เรียนรูภู้มิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนมีความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 กิจกรรมอนรุักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อบต.คลองท่อมใต ้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80
อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
คงอยู ่

กอง
การศึกษา 

9 
 
 
 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

อบต.คลองท่อมใต ้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
70มี 
คุณธรรม 

มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 485,000 485,000 485,000 485,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่......4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน....... 
4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
            แผนงานที่  1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมตามพระราชเสาวนีย ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ

ปลูกปุาภายในต าบล
คลองท่อมใต้ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ
80 
ได้ร่วม
ปลูกปุา
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนร่วมปลูกปุา
รักษาธรรมชาติเพื่อ
เฉลิมพระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

2 ปลูกปุาชายเลน เพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติปุา
ชายเลนที่เสียไป 

บริเวณพื้นท่ีตดิทะเล  20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
80 
ได้ร่วม
ปลูกปุา
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนร่วมปลูกปุา
ชายเลนรักษา
ธรรมชาตเิพื่อเฉลมิ
พระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

3 ปูองกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุา
ไม ้

เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรปุาไม ้
ในเขตพื้นท่ี 
 

เขตปุาสงวน ทุ่งหนอง
เป็ดน้ า ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ
80 
ได้ร่วม
ปลูกปุา
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ไว้ให้คงอยู่ 

ส านักปลดั 

4 
 
 
 

จัดภูมิทัศน์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
ริมทะเล 

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิทัศน์
ริมทะเล 

บริเวณติดเขตแม่น้ า 
ทะเล  

หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองท่อมใต ้

 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ร้อยละ 
80 
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิ
ภารกิจควบคมุไฟปุา 

เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันควบคุมไฟปุา 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การควบคุมไฟปุา สรา้ง
เครือข่ายควบคมุไฟปุา
อย่างมีส่วนร่วม 

พ้ืนที่เกิดไฟปุา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
80มีการ
ปูองกัน
รักษาปุา 

 

 

ปูองกัน รักษาปุาและ
มีเครือข่ายดูแลรักษา
ปุา 

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

แผนงานที่  2   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ศูนย์การบรหิารจดัการขยะ 
(ติดตั้งตาชั่ง ออฟฟิต ท่ีล้างรถ ห้องน้ า 
ฯลฯ) 

เพื่อบริหารจดัการขยะ
ให้ถูกสุขาภิบาลและเพิ่ม
รายได้ให้กับ อบต. 

พื้นที่ ต าบลคลองท่อม
ใต ้

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 
70 มีการ
บริหาร
จัดการ
ถูกต้อง 

มีการก าจดัขยะ
ถูกต้องมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากรับก าจดั
ขยะ  

 

ส านักปลดั 

2 จัดท าปูายประชาสัมพันธร์ณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป 

พื้นที่ต าบลคลองท่อมใต ้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80
สามารถ
ช่วย
รณรงค์ได ้

สามารถช่วยรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมได ้

ส านักปลดั 

3 ขุดบ่อขยะเพิ่มเติมและปรับปรุงบอ่เดิม เพื่อมีท่ีก าจัดขยะที่
เพียงพอ 

พื้นที่ ม.๙ ต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 
80มีที่ท้ิง
ขยะ
เพียงพอ 

มีที่ก าจัดขยะ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

4 คลองท่อมใต้เมืองสะอาด เพื่อส่งเสริมประชาชน
รักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่ต าบลคลองท่อมใต ้ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 
80
สะอาด 
เรียบร้อย 

มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาด
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 

 

รวม 4 โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....๑  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism ) และเพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล............. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเท่ียว   
 แผนงานที ่1 การวางแผนพัฒนาและบริหารท้องถิ่น  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต. และ
นายก อบต. เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต ้

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 
80รองรับ
การ
เลือกต ั้ง 
 
 

การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส านักปลดั 

2 จัดฝึกศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภา อบต.  ผู้น าท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล 
 และพนักงานจ้าง  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

อบต.คลองท่อมใต ้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80น ามา
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพได้
มากขึ้น 

อบต. มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและ 
พนักงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและพนักงาน 

อบต.คลองท่อมใต ้ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 
80มี
คุณธรรม
จริยธรรม
มากขึ้น 

อบต. มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั  

 

รวม 3  โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 - - - 
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5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเท่ียว   
 

แผนงานที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อส่งเสริม พัฒนา
อาชีพ และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 50,000 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80
ส่งเสริม
อาชีพสร้าง
รายได้มาก
ขึ้น 
 

สามารถส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

2 ธนาคารขยะในหมู่บ้านและส านักงาน เพื่อส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและใหม้ีมลูค่าเพิ่ม
ขึ้น 

 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 
ก าจัดขยะ
ถูกต้องสร้าง
รายได้
เพิ่มขึ้น 

มีการก าจดัขยะ
ถูกต้องมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากรับก าจดั
ขยะ 

ส านักปลดั 

3 
 
 
 
 

ส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะการเลี้ยง
แพะนม 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการเลีย้งแพะ
นมและส่งเสริมรายได ้

ประชาชนผู้สนใจและมี
อาชีพเลี้ยงแพะนม 

200,000 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 
มีความรู้
ความเข้าใจ
การเลีย้ง
แพะนม 

สามารถส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 340,000 340,000 340,000 340,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

129 
 

 
 
5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเท่ียว   
 

แผนงานที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์คุม้บ้าน เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานท่ีและสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว 

อบต.คลองท่อมใต ้ 200,000 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ติดต่อสื่อสา
รสะดวก
มากขึ้น 

การติดต่อสื่อสาร
สะดวก 

ส านักปลดั 

2 ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดย่อม  
ซ.ท่าม่วง 

เพื่อส่งเสริมการลงทุน
การท่องเที่ยวทางทะเล 

หมู่ 6  
ต าบลคลองท่อมใต ้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ฯ 

 

ส านักปลดั 

3 
 
 

จัดท า เว็บไซด์ ปูายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ วารสารประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานท่ีและสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว 
 

อบต.คลองท่อมใต ้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีประชาสัมพันธ์
สถานท่ีและสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยวได้มาก
ขึ้น 
 

ส านักปลดั 

4 
 
 
 

ปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างทางเดินชม
ธรรมชาติท่าเทียบเรือบากัน  

เพื่อสะดวกในการ
ให้บริการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

 

หมู่ 6 
ต าบลคลองท่อมใต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และเป็น
สถานท่ีน่าท่องเที่ยว 

ส านักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดกิจกรรมแข่งขันเรือหางยาวส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนจดัเป็น
กิจกรรมดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

หมู่ 6 

ต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มี
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
ต าบล เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ฯ 

ส านักปลดั 

7 ปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยวคลองหลัง
บ้านยายแมะ ซอย 2 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มี
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
ต าบล เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ฯ 

ส านักปลดั 

8 
 
 
 
 

จัดท าสถานท่ีท่องเที่ยวบนอ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ าเขียว ม.4,ม.9 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มี
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
ต าบล เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ต าบลคลองท่อมใต ้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ฯ 

ส านักปลดั 

รวม 8 โครงการ - - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง............. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 

6.ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและมีประสิทธภิาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมโครงการบวชปุา 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และเพื่อ 
รักษาปุาไม่ให้ถูกท าลาย 

 

พนักงาน อบต. สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
รักษาปุาไว้
ได้มากข้ึน 
 
 
 
 

พนักงานมีจิตใจ
อ่อนโยน มีคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ
มากขึ้น และปุามี
การถูกท าลาย
น้อยลง 

ส านักปลดั  

2 จัดกิจกรรมอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

 

พนักงาน อบต. สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
พนักงานมี
คุณธรรม 

พนักงานมีจิตใจ
อ่อนโยน มีคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ
มากขึ้น 

ส านักปลดั  

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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6.ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช วันพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคญั
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน 
และประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 มี
ความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนและ
ข้าราชการมีโอกาส
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี 
ต่อพระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

2 จัดกิจกรรม  12  สิงหาคม 
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคญั
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน 
และประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 มี
ความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนและ
ข้าราชการมีโอกาส
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี 
ต่อพระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

3 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม  23  ตุลาคม 
วันปิยมหาราช 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคญั
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ และ

พนักงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 มี
ความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนและ
ข้าราชการมีโอกาส
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี 
ต่อพระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

4 
 
 
 
 

 อบต. พบและบริการประชาชน เพื่อไปรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนภายในต าบล
คลองท่อมใต้ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80 
รับทราบ
ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 

ได้ไปรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดท าเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บา้น 
ประชาคม กลุม่อาชีพ 
หน่วยงานภาครัฐ และ

ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ประชา
สังคมมี
ความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและ
ความต้องการของ
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

6 สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

 

คณะกรรมการหมู่บา้น
ทุกหมู่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ประชา
สังคมมี
ความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
มีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและ
ความต้องการของ
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

7 ปกปูองสถาบันส าคญัของชาติ เพื่อปลูกฝัง และร าลึกถึง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

ประชาชน ต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ส านึกรัก
ชาติ 

ประชาชนและ
ข้าราชการมีโอกาส
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี 
ต่อพระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

8 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
วันสตรสีากล 

ส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง      

จ านวน  1  ครั้ง 
กลุ่มสตรตี าบล 
คลองท่อมใต้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริม 
บทบาทสตร ี

แสดงถึงศักยภาพ 
ของสตรีในการ
ท างานเพื่อสังคม    

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
กระบี่เมืองสะอาด 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ี
สวยงามแก่ผู้พบเห็น    

 

กิจกรรมของจังหวัด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ได้มีความ
สะอาดมาก
ขึ้น 
 
 

ประชาชนร่วมกัน
รักษาความสะอาด
ในพื้นที่ของตนและ
ใกล้เคียง 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
กระบี่เบิกฟูาอันดามัน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ในจังหวัดกระบี่     

กิจกรรมของจังหวัด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาสมัพั
นธ์การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนร่วม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น 

 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

11 ฝึกอบรมการเรยีนรู้กฎจราจร ส่งเสริมให้ประชาชนรู้
กฎจราจร ลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน 

ประชาชน ต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
มีความรู้
จราจรมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการรู้กฎ
จราจร อุบัตเิหตุทาง
ถนนลดลง  

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

12 
 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อต้องการให้เกษตรกร
ในต าบลได้ใช้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐใน
กระทรวงเกษตร 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ได้รับความรู้
เพิ่มมากข้ึน 
 

เกษตรกรได้ความรู้
ด้านเกษตรมากข้ึน  

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 จัดท าเอกสารเพื่อการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์องค์กร 

เพื่อจัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

จัดท าวารสาร/ปฏิทิน 
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ได้
ประชาสมัพั
นธ์องค์กร 
 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียงได้รับรู้
ข่าวสารการบริการ
ของ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

14 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดอง อบต.คลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อประสานความ
สามัคคีคนในต าบลและ
ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

ประชาชนต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

10,000 

 

 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ศูนย์ฯมี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

คนในต าบลมคีวาม
รักความสามัคคเีพิ่ม
มากขึ้นและเป็นที่
ปรึกษาไกล่เกลีย่
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

15 
 
 
 

โครงการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนท่ัวไปรัก
และเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
จงรักภักดี
เทิดทูน
สถาบัน 

ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป
รักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

รวม 15 โครงการ - - 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 - - - 
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                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                           แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
     แผนงานที่ 1 : สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 
80มี
ความ
เป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั  

2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 
80มี
ความ
เป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส์ให้มคีวามเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 
80มี
ความ
เป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั  

รวม 3  โครงการ - - 7,940,000 7,940,000 7,940,000 7,940,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

137 
 

 
2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
     แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

สนับสนุนกิจกรรมปกครองอ าเภอ
คลองท่อม ตามโครงการแข่งขันกฬีา
นักเรียน  นักศึกษา และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน  
นักศึกษา  และเยาวชน 
ในต าบล 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80
ส่งเสริม
การ 
แข่งกีฬา 

นักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั  

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
     แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.คลองท่อมใต้ ใน
การด าเนินกิจกรรม 

 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80      

พัฒนา
งาน

สาธารณ
สุข 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลคลองท่อมใต้มี
หลักประกันสุขภาพ
ได้รับบริการด้าน 
สาธารณสุขท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

2. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) 
 
 
 

เพื่อพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของ
ต าบลคลองท่อมใต ้

 

 

อสม.ต าบลคลองท่อมใต้ 67,500 67,500 67,500 67,500 ร้อยละ 
80      

พัฒนา
งาน

สาธารณ
สุข 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลคลองท่อมใต้มี
ได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพได้รับบริการ 
สาธารณสุขท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

รวม 2  โครงการ - - 267,500 267,500 267,500 267,500 - - - 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
     แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
เยาวชน ประชาชน
ต าบลคลองท่อมใต ้

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

คลองท่อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
70 
ยาเสพตดิ 

ลดลง 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่ เยาวชน
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

2. สนับสนุนสถานีต ารวจภูธรคลองทอ่ม  
ตามโครงการ 
ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพตดิใน
เด็กนักเรยีน (D.A.R.E) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง   
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลคลอง

ท่อมใต้ 

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

พัฒนา
งาน

สาธารณ
สุข 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่ เยาวชน
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

รวม 2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
     แผนงานที่ 5 : สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนศูนย์กู้ภัยต าบลคลองท่อมใต้  เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัย ให้กับ
ประชาชนต าบลคลองท่อม
ใต ้

อุดหนุนศูนย์กู้ภัยต าบล
คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80       
ให้บริการ
ด้านกู้ชีพ
กู้ภัยได้
มากขึ้น 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่ เยาวชน
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.......เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง......... 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.3...การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่.......... 
๓.  ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น   
 แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ในเขต
ต าบลคลองท่อมใต้  

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ ร.ร.ใน
เขตต าบลคลองท่อมใต ้

ร.ร.บ้านเหนือ 
ร.ร.บ้านแชงเปิง 

ร.ร.คลองท่อมมิตรภาพฯ 
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 53 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 
90       
นักเรียน
ได้มี
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ตามโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

2. อุดหนุนอาหารเสรมิ(นม)ร.ร.ในเขต
ต าบลคลองท่อมใต้ และศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ ศพด.บ้านแชงเปิง 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ ร.ร.ใน
เขตต าบลคลองท่อมใต ้

ร.ร.บ้านเหนือ 
ร.ร.บ้านแชงเปิง 

ร.ร.คลองท่อมมิตรภาพฯ 
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 53 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 
90       
นักเรียน
ได้มี
อาหาร
เสรมิ(นม) 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมอยา่ง
ครบถ้วนและทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - - - 
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๓.  ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น   
 แนวทางการพัฒนาที่    2    ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนาและ
จริยธรรม  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

-มัสยิดบ้านคลองขนาน 
-มัสยิดบ้านวังหิน 
-คณะกรรมการหมู่บ้านม.8 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 
70
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทาง
ศาสนา 
 

มีกิจกรรมประเพณี
ทางศาสนาได้สืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

2. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรม (ฮารีรายอ) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ประเพณีศาสนา 

มัสยดิบ้านคลองขนาน 
มัสยดิบ้านวังหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
70
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทาง
ศาสนา 

มีกิจกรรมประเพณี
ทางศาสนาได้สืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่......4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน....... 
4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แผนงานที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

คลองท่อมเมืองสะอาด เพื่อส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมด้านการปรับ
ทัศนียภาพของอ าเภอ
คลองท่อมให้สะอาด 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
คลองท่อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
70  
คลอง
ท่อม
สะอาด 
 
 

อ าเภอคลองท่อม
เป็นเมืองสะอาดมี
ระบบมากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....๑  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism ) และเพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล............. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว   
 แนวทางการพัฒนาที่   2   ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพในต าบลคลองท่อมใต้ เพื่อส่งเสริมต่อยอดการ
พัฒนากลุ่มอาชีพทุก
กลุ่มในต าบลคลองท่อม
ใต้สร้างรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลคลองท่อมใต ้

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
70 
ส่งเสริม 
กลุ่ม 
อาชีพ 
 
 

กลุ่มอาชีพมีการ
พัฒนาต่อยอดสร้าง
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3  เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง............. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 

6.ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัด
จ้างระดับอ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจดัจ้างของ 
อบต.ระดับอ้าเภอ 

อุดหนุนเทศบาลต าบล
ทรายขาว 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
70มี
ความ
สะดวก 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 

รวม 1  โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - 
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                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                           แบบ ผ. 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
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                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                           แบบ ผ. 05 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสเีขียว (Green Tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับต าบล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สูค่วามยั่งยนื 
 ๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าจาก เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วส่งเสริม
การท าอาชีพประมง 

หมู่ 3 บ้านคลองขนาน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วส่งเสริมการ
ท าอาชีพประมง 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าม่วง เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วส่งเสริม
การท าอาชีพประมง 

หมู่ 6 บ้านวังหิน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วส่งเสริมการ
ท าอาชีพประมง 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจาก ม.
2,8,4,5 สายบ้านควนท้ายล่อ (คลอง
ท่อมใต้) ต่อจากช่วงที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

ม.2,8,4,5 สายบ้าน
ควนท้ายล่อ (คลองท่อม

ใต้) ช่วงที่ 2 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายสองร้อยไร่ หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 9 ต าบลคลองท่อม
ใต ้

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 
70 มี
ความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 2 ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
แผนงานที่ 5 : สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1. 
 
 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV ภายใน
ต าบลคลองท่อมใต ้

เพื่อให้บริการประชาชน
และช่วยดูแลความ
ปลอดภัย 

ภายในต าบลคลองท่อม
ใต้ จ านวน 10 ตัว 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
70 มี
ความ
ปลอดภัย 

สามารถช่วยเหลือ
ทางราชการเก็บ
ข้อมูล ท าให้เกิด
ความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบต. 
คลองท่อม

ใต ้ 

รวม 
 

1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....๑  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism ) และเพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล............. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว   
     แผนงานที่.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

พัฒนาน้ าพุร้อนเหมือง SK  หมู่ ๕ ครบ
วงจร 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คลองท่อมเมืองสปา
เพิ่มขึ้นเป็นทางเลือก 
อีกหนึ่งแห่งและสรา้ง
รายได้ให้กับจังหวัดเพิม่
มากขึ้น 
 

หมู่ 5 แชงเปิง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ 
70 มี

ส่งเสริม
พัฒนา

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สามารถส่งเสริม
พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคลองท่อม
เมืองสปาเพิ่มขึ้น
เป็นทางเลือก 
อีกหนึ่งแห่งสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 

อบต. 
คลองท่อม

ใต ้

รวม 
 

1 โครงการ - - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - - - 
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                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                           แบบ ผ. 06 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 
 
 

 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
และเป็นการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ รักษา
ความสมดุลตาม
ธรรมชาตเิพิ่มมากข้ึน 
 

พื้นที่ต าบลคลองท่อมใต ้      มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถ
รักษาความสมดลุ
ตามธรรมชาต ิ

อบต. 
คลองท่อม

ใต ้

2. Big cleaning Day 
 
 
 

เพื่อรักษาความสะอาด 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ต าบลคลองท่อมใต ้      มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาด 

น่าอยู่ 

อบต. 
คลองท่อม

ใต ้

รวม 
 

2  โครงการ - - - - - - - - - 
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                                                                        บญัชีครุภัณฑ์                                                           แบบ ผ. 08 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1  บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ 
ตู้เก็บเอกสาร เครื่องสแกน ตู้
เก็บเอกสาร ฯลฯ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 
ส านักปลดั 

 
 

2  บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

โทรทัศน์ ล าโพง เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายภาพ
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 

3 
 

 
 

 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

 ตู้เย็น เครื่องกรองน้ า ผา้ม่าน 
ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดั 

4 
 
 

 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์   โน๊ตบุค 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ
ฯลฯ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดั 

5 
 
 

 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

รถยนต์ รถจักยานยนต์  ฯลฯ 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดั 

6 บริหารทั่วไป 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บขยะ 

รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อแบบอัด
ท้าย ๑ คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลดั 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
 

152 
 

 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน การเรยีน
การสอน 

เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้
เก็บเอกสาร โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

 
 

8 
 

 
 

 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน การเรยีน
การสอน 
 

โทรทัศน์ ล าโพง เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื่องเล่นซดีี ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
การศึกษา 

9 
 
 

 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน การเรยีน
การสอน 
 

 ตู้เย็น เครื่องกรองน้ า ผา้ม่าน 
ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
การศึกษา 

10  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน การเรยีน
การสอน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ
ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
การศึกษา 

11  บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน  

เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้
เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 
 
 

12  บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ
ฯลฯ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ก็บเอกสาร 
โต๊ะ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
 
 

14 
 

 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

โทรทัศน์ ล าโพง เครื่องรับ
สัญญานเตือนภัย กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

15 
 
 

 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ
ฯลฯ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

18  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยา ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

19 
 
 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

สว่าน เครื่องเจาะ เลื่อยไฟฟูา
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

20 
 
 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 
 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

โคมไฟฟูา เครื่องตัดกระแสไฟฟูา
อัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟูา 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

21 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องเจาะส ารวจ เทปวัดระยะ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

รวม 
 

21 โครงการ - - - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 
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                                                                                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                      แบบ ผ 07 

              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 - 2564)                                                              
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้    อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ ี

 
 
                   ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี   2563 ปี  2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 จ านวน        งบประมาณ 
โครงการ          (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  (ถนน ท่าเทียบเรือ)     
   1.2  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยา่งทั่วถึง 

 
61 

 
76 

 
37,000,000 

 
30,710,000 

 
61 

 
76 

 
37,000,000 
 
30,510,000 

 
61 

 
76 

 
37,000,000 

 
30,410,000 

                     
   61        37,000,000 
 
   76        30,410,000 

 
244 

 
304 

 
   148,000,000 
 
   122,040,000 

รวม 
 

137 67,710,000 137 67,510,000 137 67,410,000 137        67,410,000 548 270,040,000 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
   2.1 สงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้
   2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการ 
ออกก าลังกายและจดัให้มสีถานท่ีส าหรับออกก าลัง
กาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 

2.3 ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการปอูงกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
   2.5. สร้างความสงบเรียบร้อยและการปูองกัน 
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

 
6 
 

8 
 
 

8 
 

3 
 

9 

 
8,850,000 

 
3,150,000 

 
 

1,600,000 
 

1,000,000 
 

1,790,000 

 
6 
 

8 
 
 

8 
 

3 
 

9 

 
8,850,000 

 
3,150,000 

 
 

1,600,000 
 

1,000,000 
 

1,790,000 

 
6 
 

8 
 
 

8 
 

3 
 

9 

 
8,850,000 

 
3,150,000 

 
 

1,600,000 
 

1,000,000 
 

1,790,000 

 
     6         8,850,000 
 
     8         3,150,000 
 
 
     8         1,600,000 
 
     3         1,000,000 
 
     9         1,790,000 

 
24 

 
32 

 
 

32 
 

12 
 

36 

 
35,400,000 

 
12,600,000 

 
 

6,400,000 
 

4,000,000 
 

7,160,000 
 

รวม 34 
 

16,390,000 34 
 

16,390,000 34 
 

16,390,000     34      16,390,000 
 

136 65,560,000 
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                   ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี   2563 ปี  2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 จ านวน        งบประมาณ 
โครงการ          (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหม้ี
คุณภาพ 
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

 
 
 

27 
 

9 

 
 
 

6,305,000 
 

485,000 

 
 
 

27 
 

9 

 
 
 

6,305,000 
 

485,000 

 
 
 

27 
 

9 

 
 
 

6,305,000 
 

485,000 

 
 
 

  27         6,305,000 
 

   9             485,000 

 
 
 

108 
 

36 

 
 
 

25,220,000 
 

1,940,000 

รวม 36 
 

6,790,000 36 
 

6,790,000 36 
 

6,790,000    36         6,790,000 144 27,160,000 

4. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทกุภาคส่วนมสี่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 

 
 

5 
 
 

4 

 
 

260,000 
 
 

360,000 

 
 

5 
 
 

4 

 
 

260,000 
 
 

360,000 

 
 

5 
 
 

4 

 
 

260,000 
 
 

360,000 

 
 

    5            260,000  
 
 
    4            360,000 

 
 

20 
 
 

16 

 
 

1,040,000 
 
 

1,440,000 

รวม 9 
 

620,000 9 
 

620,000 9 
 

620,000    9            620,000 36 2,544,000 
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                   ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี   2563 ปี  2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

 จ านวน        งบประมาณ 
โครงการ          (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน
และการท่องเท่ียว 
   5.1 การวางแผนพัฒนาและบรหิารท้องถิ่น 
   5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชน
ให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 
 

3 
3 
 

8 

 
 

320,000 
340,000 

 
3,400,000 

 
 

3 
3 
 

8 

 
 

320,000 
340,000 

 
3,400,000 

 
 

3 
3 
 

8 

 
 

320,000 
340,000 

 
3,400,000 

 
 
     3           320,000 
     3           340,000 
   
     8          3,400,000 

 
 

12 
12 

 
32 

 
 

1,280,000 
1,360,000 

 
2,640,000 

รวม 14 
 

4,060,000 14 
 

4,060,000 14 
 

4,060,000    14         4,060,000 56 5,280,000 

6. ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   6.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรม  
จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสรมิสร้างความ
เข็มแข็งของกระบวนการประชาสงัคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
6.3 เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบตัริาชการและ 
การบริการประชาชนโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

2 
 

15 
 
 
- 

 
 

100,000 
 

1,210,000 
 
 
- 

 
 

2 
 

15 
 
 
- 
 

 
 

100,000 
 

1,210,000 
 
 
- 

 
 

2 
 

15 
 
 
- 

 
 

100,000 
 

1,210,000 
 
 
- 

 
 
    2            100,000 
 
   15          1,210,000  
 
 

-             -  

 
 

8 
 

60 
 
 
- 
 

 
 

    400,000 
 
4,840,000 

 
 
- 

รวม 17 
 

1,310,000 17 
 

1,310,000 17 
 

1,310,000     17        1,310,000 68 
 

5,240,000 

รวมท้ังสิ้น 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินผลแผนนั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลโครงการต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามโครงการ (Project Performance Monitoring) 
  การติดตามโครงการ คือ กระบวนการวัดปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต 
(Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าเป็นประจ าตามช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างน าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือระบุปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด และหาทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ การจะติดตาม
อะไรและเมื่อใดนั้น ควรก าหนดขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการในด้านต่างๆ เช่น 
  - ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 
  - ติดตามด้านการด าเนินโครงการ 
  - ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน 
  การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation) 
  การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบของโครงการที่ทีต้อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของโครงการและประสิทธิภาพของการบริหาร
หน่วยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเมื่อใดนั้น สามารถท าได้ในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือการบริหารหน่วยงาน 
การจะประเมินผลโครงการอะไรเมื่อใดนั้น สามารถท าได้ในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือ  
  - ประเมินประสิทธิผลโครงการ 
  - ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 
  - ประเมินผลกระทบโครงการ 
  - ประเมินด้านวิธีการของโครงการ (Technical Audit) 
  - ประเมินสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน 
  โดยปกติทั่วไปสามารถประเมินโครงการเมื่อด าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง (ครึ่งอายุโครงการ และหรือเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ) 
  วิธีการประเมินผลโครงการ 
  1.การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าค่าใช้จ่ายของโครงการ เป็นไปอย่าง
ประหยัดหรือตามประมาณการที่วางไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Actual Project Unit Cost) โดยใช้
ค่ากลางหรือใช้งบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจริง จะเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง  
  2. การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบว่าผลกระทบโครงการที่เกิดขึ้นจริงเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ไดรับประโยชน์จากโครงการ (Project Beneficienrier) 
  3. การประเมินผลงานด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าโครงการ
ที่ผ่านการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่
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เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยก าหนดประเด็นของการประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และมอบหมายให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน เช่น งานการฝึกอบรม (มอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม) เป็นต้น พร้อม
ทั้งใช้ข้อมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม 
  4. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าประสิทธิภาพ และ
การบริหารงานของหน่วยงานด าเนินโครงการ โดยก าหนดประเด็นและวิธีการประเมินโดยใช้ทฤษฎีหรือตัวแบบเชิงระบบ 
(System Theory or Model) เป็นกรอบในการประเมินโดยพิจารณา ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  - ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยน าเข้า (input) ของโครงการ 
  - กระบวนการบริหาร (Adminnistrative Process) 
  - ผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิตโครงการและ
ผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินทั้งหน่วยด าเนินการส่วนกลางและในพื้นที่ 
  การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
  - ปรับแผนการจัดการโครงการที่เหลือในอนาคตให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  - ปรับปรุงคุณภาพของโครงการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่เก่ียวข้อง 
  - ปรับการบริหารของหน่วยด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  - ใช้ประกอบการพิจารณาว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ มีดังนี้ 
 
 
 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดจุดประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การจัดตั้ง (5) 
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    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  การจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้
ในระเบียบฯ 
  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
การด าเนินงานซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงาน
ผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 
  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฝนเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ก าหนดให้แต่ละกอง จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ปีละสองครั้ง 
  ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
  ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 
  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
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  การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมวินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องดถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งมีความสลับซับซ้อน 
  2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบที่ท าได้ยาก และบางเรื่องอาจ
ท าไม่ได้ 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และให้มีความสอดคล้องกัน 
  2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ นั้น 
  4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
   
   
 
  

คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

อบต.คลองท่อมใต้+ 

ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา อบต.และ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันประกาศ และปดิประกาศไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี 



   

74 
 

 


