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ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  และแผนพฒันาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  มาตรา 19 วรรคสาม  ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว   ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนาตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.  2560  ข้อ 7 ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี   

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม
หมู่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ที่ได้ร่วมกันส ารวจ รวบรวมข้อมูล สรุปปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 - 2570) สอดคล้อง และตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
 
         งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
สิงหาคม  2564 
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“ งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลท่ีกว้างขวาง 

เก่ียวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม
และมีผลเก่ียวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อัน
เนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติ
ธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุก
คน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง จึงต้องมีใจท่ีหนักแน่นและเปิดกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างแม้กระท่ังค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ 
ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความ
คิดเห็นและค าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่
การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้าน
ของแผ่นดินส าเร็จผล เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่างแท้จริง ” 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานเนือ่งในวันข้าราชการพลเรอืน 

วันที่ 31 มีนาคม พุทธศกัราช 2556 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริาช 

 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 

 

ข 

สารบัญ 

              หน้า 

ค าน า  ก 
 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1  

1. ด้านกายภาพ                1 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง               4 
3. ประชากร                 7 
4. สภาพทางสังคม                8 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน                 11 
6. ระบบเศรษฐกิจ              12 
7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม            16 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ              16 
9. อ่ืนๆ               17 

     
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            30 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค          30 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           81 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                  85 

   
ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ           92 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน            92 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น               105 

 
ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล               165 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         165 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ          170 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น           175 
4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต        194 

 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 

 

ข 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
ภาคผนวก                   

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
- แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 



 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 1 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ  
 1.1 ที่ตั้งของต าบลไทยาวาส  และเขตการปกครอง 
 ต าบลไทยาวาสเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ภาคกลางด้าน
ตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง  โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 
47 ลิปดา 30 ฟิลิปดา เส้นแวง ที่ 100 องศา 13 ลิปดา 34 ฟิลิปดา  มีพ้ืนที่ 7.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,706 
ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.35 ของจังหวัดนครปฐม  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทาง ถนนเพชรเกษม 34 
กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 32 กิโลเมตร และ ตามเส้นทางรถไฟ 
42 กิโลเมตร   ต าบลไทยาวาสตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอนครชัยศรีเป็นระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดนครปฐม  ประมาณ 15 กิโลเมตร  อยู่ในเขตต าบลไทยาวาสเต็มพื้นท่ี  4 หมู่บ้าน 
 

 มีอาณาเขต  ติดต่อดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลงิ้วราย  อ าเภอนครชัยศรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพาน

รถไฟข้ามแม่น้ าท่าจีน  ฝั่งทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด PR 286264 ไปทาง
ทิศตะวันออกตามทางรถไฟ  ถึงบริเวณพิกัด PR 296264  ระยะทาง
ประมาณ  1  กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนลาดยางผ่านพิกัด PR 
296261  ระยะทางประมาณ  350  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวคันนา  ผ่านบริเวณพิกัด  PR 324256  ระยะทางประมาณ  1.7 
กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว   คันนา  ผ่านคลองวัด
ท่ามอญ  บริเวณพิกัด  PR 324258  ระยะทางประมาณ  800 เมตร  ไป
ตามแนวคันนา  ถึงเขตติดต่อต าบลมหาสวัสดิ์  อ าเภอพุทธมณฑล  บริเวณ
พิกัด PR 339262 ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  เป็นจุดสิ้นสุด  รวม
ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  5.35  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลมหาสวัสดิ์  อ าเภอพุทธมณฑล  และต าบลหอมเกร็ด  อ าเภอ
สามพราน   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงสายนครชัยศรี - 
ศาลายา  เขตติดต่อระหว่างต าบลไทยาวาสกับต าบลมหาสวัสดิ์  บริเวณพิกัด  
PR 339262  ไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา  ถึงแม่น้ าท่าจีน  บริเวณพิกัด PR 
341247  ระยะทางประมาณ 1.5  กิโลเมตร  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  1.5 กิโลเมตร 
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ทิศใต ้  ติดต่อต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ าท่า
จีน  บริเวณพิกัด  PR 341247  ไปทางทิศตะวันตกตามแม่น้ าท่าจีน  ถึงวัด
ไทยาวาส  บริเวณพิกัด  PR 329246  ระยะทางประมาณ  800 เมตร  ไป
ตามแม่น้ าท่าจีนถึงฝั่งตรงข้ามกับปากคลองขุนแก้ว  บริเวณพิกัด  PR 
302243  ระยะทางประมาณ  2.7  กิโลเมตร  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ  4  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลนครชัยศรี และต าบลวัดแค  อ าเภอนครชัยศรี  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน  ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองขุนแก้ว  บริเวณพิกัด  
PR 302243  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแม่น้ าท่าจีน  ผ่านสะพาน
ข้ามแม่น้ าท่าจีน  บริเวณพิกัด  PR 298247  ระยะทางประมาณ  900 
เมตร  ไปตามแม่น้ าท่าจีน  ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน  (สะพานรวมเมฆ)  
บริเวณพิกัด  PR 288258  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ
ตามแม่น้ าท่าจีนถึงสะพานรถไฟข้ามแม่น้ าท่าจีน  บริเวณพิกัด  PR 286264  
ระยะทางประมาณ  600 เมตร  เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ  2.5 กิโลเมตร 

 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศต าบลไทยาวาสเป็นที่ราบลุ่มดินตระกอน ไม่มีภูเขาและปุาไม้  มีแม่น้ า 
ท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ ไหลผ่านทิศตะวันตกของต าบล ซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างต าบล       
ไทยาวาส  ต าบลขุนแก้ว  ต าบลนครชัยศรี  และแนวติดต่ออ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มถึงลุ่มที่สุด  ท าให้เกิดน้ าท่วมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมเป็นประจ าทุกปี   พ้ืนที่ต าบลไทยาวาส
เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน  มีคลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ าไหลผ่านหลายสาย  จ านวน  51  คลอง  มีผลท า
ให้พ้ืนที่ของต าบลไทยาวาสเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศของต าบลไทยาวาส  ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 2 

ชนิด  คือ ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงฤดูหนาว ท าให้ต าบลไทยาวาสมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป  กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน   ท าให้ต าบลไทยาวาสมี
ฝนตกท่ัวไป 
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 3.1  ฤดูกาล   
  พิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดนครปฐม

ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
  (1) ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย   แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็น
ช้ากว่าสองภาคดังกล่าว   โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็น  ต้นไปและเดือนที่มี
อากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม  

  (2) ฤดูร้อน  เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมาก
ที่สุดในรอบป ี 

  (3) ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉยีงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มี  ความชื้นสูงคือเดือน
กันยายน 
   3.2 อุณหภูมิ  
  เนื่องจากต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมอยู่ในภาคกลางซึ่งลึก
เข้ามาในแผ่นดิน  จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้งปี  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง 28 - 30 องศา
เซลเซียส  ในฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่
ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 40.2 องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ส่วน
ในฤดูหนาวม ีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  23.3 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่
ในเดอืนธันวาคม ซึ่งเคยตรวจอุณหภูมิต่ าท่ีสุดได้ 10.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2552 
   3.3 ปริมาณน้ าฝน   
  จากสถิติข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดนครปฐม  โดยใช้ข้อมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยานครปฐม  ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง  1,000 - 1,300  มิลลิเมตร  ฝนตกมากท่ีสุด  ปี  2554  วัด
ได้  1,295.5  มิลลิเมตร  จ านวนวันที่ฝนตก  111  วัน  ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี  2551  วัดได้  1,023.4  
มิลลิเมตร  จ านวนวันที่ฝนตก  118  วัน   
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 1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต าบลไทยาวาสเป็นลักษณะดินตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนที่ ราบ

ตะกอนน้ าพา  หรือตะพักล าน้ า  เป็นดินลึก  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน  ดินร่วนเหนียวปนทรายแปูง หรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว  สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  (pH 5.0-6.5)  
ดินบนตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว  สีน้ าตาลปนเทาเข้ม  มีจุดประสีน้ าตาลแก่
หรือสีน้ าตาลปนเหลืองในดินบนและดินล่าง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง  (pH 6.5-8.0)  ดิน
ล่างตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวสีน้ าตาลปนเทาเข้มถึงน้ าตาลเข้ม  มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง  และจะพบ
มวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่  พบมวลก้อนกลมของปูนในดินล่างในระดับความลึก 80 ซม. 
จากผิวดินลงไป  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง  (pH 8.0) 

 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
             แหล่งน้ าส าคัญของต าบลไทยาวาส  เพ่ือการเกษตร ใช้น้ าทั้งจากผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน

แหล่งน้ าบนผิวดินเป็นน้ าจากคลอง  หนอง,บึง  ต าบลไทยาวาสได้รับน้ าเพื่อท าการเกษตร  ดังนี้ 
 จากแหล่งน้ าธรรมชาติร้อยละ      65.11   ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
 จากบ่อบาดาลร้อยละ               34.89   ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
 
2. ด้านการเมือง  การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  แบ่งการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด  (บ้านปากน้ า) 
  หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 
  หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก 
  หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 
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รูปภาพที่ 1 
แสดงแผนที่เขตการปกครองต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา :  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ณ  เดือนพฤษภาคม  2562) 

 
  2.2  การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ทั้งเขตต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  4  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด      
เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 
เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก    
เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 

 
 2.2.1 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ  และฝ่ายบริหารของต าบลไทยาวาส 

 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติและควบคุมฝุาย
บริหาร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  จ านวน  8 คน  จากจ านวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน  และ
เลขานุการสภา อบต.  ประกอบด้วย 
  (ก) นายสพรั่ง   สุขชัยศรี  ต าแหน่งประธานสภา อบต. 
  (ข) นายปิติปี    พวงพยอม  ต าแหน่งรองประธานสภา อบต. 
  (ค) นายฤทธิชัย   ฤทธิค ารพ  ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
  (ง) นายสมศักดิ์   เนียมพูลทอง ต าแหน่งประธานสภา อบต. หมู่ที่ 2 
  (จ) นายทองเจือ   สุขประเสริฐ ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
  (ฉ) นายบุญเลิศ   มาเจริญ  ต าแหน่งประธานสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
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กองคลัง กองช่าง 

 

  (ช) นายสุนันท์    หาญโยธา  ต าแหน่งประธานสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
  (ซ) นางนันทรัตน์   ฉุยเนย  ต าแหน่งประธานสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
    2. คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมาย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  และรองนายกฯ 2 คน  และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

 
แผนภูมิที่  1   

แสดงโครงสร้างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ประกอบด้วย 
  1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  ชื่อ – สกุล   นายประสาท  รับพรพระ 
  2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   คนที่ 1  ชื่อ – สกุล   นายสมชาย  เรืองรังษี 
  3.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   คนที่ 2  ชื่อ – สกุล   นายมาโนชญ์  โอ้ยนาสวน 
  4.  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ชื่อ – สกุล   นายบุญชู  ประสิทธิแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด 

ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการ นายกฯ 
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 2.2.2 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลไทยาวาส  จ าแนกตามหมู่บ้าน 

ตารางท่ี  1 
แสดงจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ าแนกตามหมู่บ้าน 

 

หมู ่ ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านท่าตลาด 220 247 467 
หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง 218 283 501 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก 262 298 560 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าตลาด 440 478 918 

รวม 1,140 1,306 2,446 
(ท่ีมา : สถิติของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอนครชัยศรี  ณ  เดือนมิถุนายน  2564) 

 
3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตารางท่ี  2 
แสดงจ านวนประชากรตามเพศ  และจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ (บ้าน) ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1  บ้านท่าตลาด 259 305 564 287 
2  บ้านท้ายคุ้ง 271 321 592 214 
3  บ้านคลองสวนหมาก 321 343 664 244 
4  บ้านท่ามอญ 555 567 1,122 388 

รวมทั้งสิ้น 1,406 1,536 2,942 1,133 

 (ท่ีมา : สถิติของส านักงานทะเบียน  อ าเภอนครชัยศรี  ในเดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2564)  

ปัจจุบันมีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ในขณะที่สถิติของงานทะเบี ยน
อ าเภอนครชัยศรี  ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  มีประชากรทั้งสิ้น 2,940 คน แยกเป็นเพศชาย  1,406 คน  
เพศหญิง 1,534 คน  มีจ านวนครัวเรือน จ านวน 1,133 ครัวเรือน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรในต าบล 
390 คน / ตารางกิโลเมตร 
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  3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางท่ี  3   
ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ 

 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

อายุระหว่างน้อยกว่า 1 ปี - 3 ปี 43 40 83 
อายุระหว่าง 4 ปี - 10  ปี 107 90 197 
อายุระหว่าง 11 ปี - 20  ปี 159 130 289 
อายุระหว่าง 21 ปี - 30  ปี 200 157 357 
อายุระหว่าง 31 ปี - 40  ปี 191 187 378 
อายุระหว่าง 41 ปี - 50  ปี 210 232 442 
อายุระหว่าง 51 ปี - 60  ปี 204 260 464 
อายุระหว่าง 61 ปี - 70  ปี 167 236 403 
อายุระหว่าง 71 ปีขึ้นไป 120 199 319 

รวมทั้งสิ้น 1,401 1,531 2,932 
 

   4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  จ านวน 2 แห่ง   ดังนี้ 
 1. โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด าพิทยานุสรณ์)  สถานศึกษาของรัฐ  มีเด็กนักเรียนจ านวน  
97  คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จ านวน  1  แห่ง มีเด็กเล็ก 
จ านวน  20  คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  คน  นักการภารโรง  จ านวน  1  คน 
 4.2  สาธารณสุข 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดไทยาวาส  จ านวน  1 แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3  มี
จ านวนบุคลากรในสังกัด  จ านวน  4  คน ข้าราชการ  2  คน  และลูกจ้างเงินบ ารุง  จ านวน  2  คน  กิจกรรม 
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดไทยาวาส  แบ่งเป็นประเภทงาน ได้ดังนี้ 
 (1) งานรักษาพยาบาล 
 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลไทยาวาสปุวยเป็นโรคต่างๆซึ่งจากการส ารวจข้อมูลจ านวน
ผู้ปุวยในพื้นท่ีต าบลไทยาวาสของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดไทยาวาส  จ าแนกตามหมู่  และโรค ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4  
แสดงจ านวนผู้ป่วยแต่ละหมู่บ้านจ าแนกประเภทโรค 

 

ที ่ ประเภทโรค 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 12 18 17 25 23 29 30 49 
2 โรคเบาหวาน 2 7 2 4 1 1 7 6 
3 โรคความดันโลหิตสูง,เบาหวาน 24 41 25 42 32 41 47 100 
4 โรคซึมเศร้า 1 - - - - 1 - - 
5 โรคหัวใจ 1 - 1 1 1 - 1 1 
6 วัณโรค 1 - 1 - 1 1 3 1 
7 โรคปอด 1 - - - - - - 1 
8 โรคหอบหืด - 2 2 3 1 1 5 7 

รวม 41 63 48 74 59 73 93 165 
รวมทั้งสิ้น 164 112 132 258 

 
 (2) งานส่งเสริมสุขภาพ 

-   งานวางแผนครอบครัว 
-   งานอนามัยแม่และเด็ก 
-   งานส่งเสริมวัยเด็ก 
-   งานส่งเสริมวัยท างาน 
-   งานส่งเสริมวัยเจริญพันธ์ 
-   งานส่งเสริมผู้สูงอายุ 

 (3)  งานโภชนาการ 
 (4)  จ านวนผู้พิการ จ านวน  99  คน 
 (5)  งานอนามัยโรงเรียน 
 (6)  งานควบคุมโรคติดต่อ 

-   งานโรคเอดส์ 
-   งานระบาดวิทยา 
-   งานวัณโรค 

 (7)  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
  -  การให้วัคซีนในเด็ก 
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  -  การฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
  -  การฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 
 (8)   งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
 (9)   งานทันตกรรม 
 (10) งานควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ 
 - งานเบาหวาน  ความดัน 
 - งานมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 
 4.3  อาชญากรรม 
 ต าบลไทยาวาสอยู่ในความดูแล  และรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครชัยศรี  
ต าบลไทยาวาสไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ปัญหาของต าบลไทยาวาสที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ  การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่น
แรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย     
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้              
 4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ต าบลไทยาวาสยังมีผู้ค้า และผู้เสพอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน  
แต่ไม่มากเท่าที่ควร  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
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5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์  โดยสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพต่อ/คน/เดือน ดังนี้  
 - ผู้สูงอายุ  จ านวนทั้งสิ้น  629  คน   โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 อายุ  60 – 69  ปี  จ านวน  369  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  600 บาท/คน/เดือน  
 อายุ  70 – 79  ปี  จ านวน  165  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  700 บาท/คน/เดือน 
 อายุ  80 – 89  ปี  จ านวน   78  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  800 บาท/คน/เดือน 
 อายุ  90  ปี ขึ้นไป จ านวน   17  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  1,000 บาท/คน/เดือน 
 - คนพิการ  จ านวน  99  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  800 บาท/คน/เดือน  
 - ผู้ปุวยเอดส์  จ านวน  3  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพ  500 บาท/คน/เดือน 
 นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือประชาชน         
ที่ประสบสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  สนับสนุนครุภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  และอ่ืนๆ ตามแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมที่ชุมชนร้องขอเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ  15  กิโลเมตร   
มีเส้นทางคมนาคม 2 ทาง คือ  ทางบก  และทางน้ า  ปัจจุบันใช้ทางบกเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกรวดเร็ว  
การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  มีถนนลาดยางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  
ถนนลูกรังเชื่อมโยงติดต่อกันทั่วทั้งต าบล  สามารถเดินทางได้โดยสะดวก  มีเส้นทางรถประจ าทางจากกรุงเทพฯ 
– จังหวัดนครปฐม  โดยอ าเภอนครชัยศรีเป็นอ าเภอที่เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดนครปฐม  ท าให้การ
เดินทางสะดวก  และมีรถประจ าทางจากต าบลไทยาวาส - จังหวัดนครปฐม  โดยมีถนนสายหลักที่ใช้ในการ
คมนาคม / ขนส่ง คือ ถนนนครชัยศรี – ศาลายา   (ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ 4006)  และถนนนครชัยศรี 
– พุทธมณฑล สาย 7  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3235) 

  

5.2  การไฟฟ้า  
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณ
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ในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

 

 5.3  การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  

คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถที่จะ
ผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการ  ปัจจุบันต าบลไทยาวาสยังไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การ
ลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้จัดหาให้บริการน้ าเพ่ือการอุปโภคระบบหอถัง
ประปา จ านวน  16  แห่ง  ขนาดความจุรวมทั้งสิ้น  319  ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้มีจ านวน  
1,117  ครัวเรือน  โดยแยกได้ดังนี้ 
  -  หมู่ที่  1   จ านวน  4  แห่ง    ขนาดความจุ  77  ลูกบาศก์เมตร 
  -  หมู่ที่  2   จ านวน  4  แห่ง    ขนาดความจุ  74  ลูกบาศก์เมตร 
  -  หมู่ที ่ 3   จ านวน  5  แห่ง    ขนาดความจุ  90  ลูกบาศก์เมตร 
  -  หมู่ที่  4   จ านวน  5  แห่ง    ขนาดความจุ  78  ลูกบาศก์เมตร 
(ท่ีมา :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ประจ าปีงบประมาณ 2562) 

 5.4  ไปรษณีย์  หรือการสื่อสาร  หรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
  พ้ืนทีต่ าบลไทยาวาสมีตู้ไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  การสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจากบอร์ดประชาสัมพันธ์  อีกทั้งยังมีเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
www.thaiyawas.go.th เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชากรในเขตต าบลไทยาวาส  และบุคคลทั่ วไป
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  และมีระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   
 
    6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 ด้านการเกษตร 

ประชากรในเขตต าบลไทยาวาส  ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  ส้มโอ  ผักสวนครัว  เป็นต้น  ดังนี้ 

ล าดับที่ หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตร 
1 บ้านท่าตลาด 363 ไร่ 1 งาน  26  ตารางวา 
2 บ้านท้ายคุ้ง 532 ไร่ 91  ตารางวา 
3 บ้านคลองสวนหมาก 692 ไร่ 93  ตารางวา 
4 บ้านท่ามอญ 801 ไร่ 59  ตารางวา 
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  6.2 ด้านการประมง 
ประชากรในเขตต าบลไทยาวาส  มีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง  ดังนี้ 

ล าดับที่ หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตร 
1 บ้านท่าตลาด 10 ไร่ 1  งาน  78  ตารางวา 
2 บ้านท้ายคุ้ง 12 ไร่  
3 บ้านคลองสวนหมาก 4 ไร่  64  ตารางวา 
4 บ้านท่ามอญ 5 ไร่  

 
  6.3 ด้านการปศุสัตว์ 

ประชากรในเขตต าบลไทยาวาส  ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่  เป็นต้น ดังนี้ 
ล าดับที่ หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตร 

1 บ้านท่าตลาด 34 ไร่ 94  ตารางวา 
2 บ้านท้ายคุ้ง - 
3 บ้านคลองสวนหมาก 5 ไร่ 1  งาน  10  ตารางวา 
4 บ้านท่ามอญ - 

 
  6.4 ด้านการบริการ 
 -  โรงแรม  จ านวน  1  แห่ง 
 -  โฮมสเตย์  จ านวน  3  แห่ง 
 -  ธนาคาร  จ านวน  - แห่ง 
 -  ร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน           16 แห่ง 
 -  โรงภาพยนตร์  จ านวน  -  แห่ง 
 -  โรงพยาบาล  จ านวน  1 แห่ง 
  6.5 ด้านการท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสที่ส าคัญคือ  เส้นทางปั่นจักรยาน
ต าบลไทยาวาส  พิพิธภัณฑ์นกฮูก  สักการะองค์หลวงพ่อโตอายุราว  880  ปี  หลวงพ่อย้อยวัดไทยาวาส         
(ท่ามอญ)  เรือนเครือวัลย์ศุขอาศรม  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดไทยาวาส   และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   แหล่ง
ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงและสามารถใช้เส้นทางในเขตต าบลไทยาวาสผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้   ได้แก่ 
 1. องค์พระปฐมเจดีย์ 
 2. พระราชวังสนามจันทร์ 
 3. ตลาดน้ าดอนหวาย 
 4. วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
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 5. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
 6. เจษฎาเทคนิคมิวเซียม  
 7. ตลาดท่านา   ฯลฯ 
  6.6 ด้านการอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการ
ด าเนินการด้านอุตสาหกรรม มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ านวนแรงงาน
ส่วนมากเป็นประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่อ่ืนๆ โดยไม่มีการ
แจ้งย้ายเข้า 
 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตต าบลไทยาวาส จ าแนกตามกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 1.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  จ านวน    2 แห่ง 
 1)  บริษัท  น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2)  บริษัท  บูโอโน่  (ประเทศไทย) จ ากัด  
 2.   กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (สวนกล้วยไม้)  จ านวน    3 แห่ง 
 3.   กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่    จ านวน     3 แห่ง 
 1)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ.วี.กลาส  
 2)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เจ.เค.คอนสตรัคชั่น  
 3)  บริษัท  ทริปเปิลทรี จ ากัด 
 4.  กิจการอ่ืนๆ      จ านวน    2     แห่ง 
 1)  บริษัท  พี.เอส.พี  ป.แสงทอง  การพิมพ์ จ ากัด  (โรงพิมพ์) 
 2)  บริษัท  ฟีนิกซ์ กระดาษไทย  จ ากัด  (โรงพิมพ์) 
 3)  บริษัท  ศรีมิตร  อินดัสทรี  จ ากัด  (หมวกกันน็อค) 
 4)  บริษัท  พงศกร  กลการ  จ ากัด  (ตีเส้นจราจร) 
 5)  ทีเอเค  โพรดัคส์แอนด์เซอร์วิส  (โรงงานเฟอร์นิเจอร์) 
 6)  บริษัท  เค.ยู พาวเวอร์  (โรงงานปลั๊กไฟ) 
 7)  นายเกษม   แปูนประหยัด  (จ าหน่ายไม้ประดับ) 
 8)  นายนฤพนธ์   เพ่ิมกุศล  (จ าหน่ายไม้ประดับ) 
   6.7 ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   6.7.1 การพาณิชย์ 
 1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
 -  สถานีจ าหน่ายเชื้อเพลิง  จ านวน   2  แห่ง 
  -  ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  12   แห่ง 
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    2)  สถานประกอบการพาณิชย์ 
 -  สถานธนานุบาล  จ านวน  -  แห่ง 
 -  โรงฆ่าสัตว์   จ านวน  -  แห่ง 

 3)  สถานประกอบการด้านบริการ 
 -  โรงแรม   จ านวน  3  แห่ง  
 -  ธนาคาร   จ านวน  - แห่ง 
 -  ร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน           8 แห่ง 
 -  โรงภาพยนตร์  จ านวน  -  แห่ง 
 -  โรงพยาบาล  จ านวน  1 แห่ง 
 4)  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน           13 แห่ง 
   6.7.1 กลุ่มอาชีพ 
   ต าบลไทยาวาสมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยกลุ่มอาชีพ
ที่มีการจัดตั้งของต าบลไทยาวาสมีอยู่  2  กลุ่มอาชีพ  ดังนี้ 
    -  กลุ่มสตรี  จ านวนสมาชิก  88   คน 
    -  กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จ านวนสมาชิก  120   คน 
  
   6.8 ด้านแรงงาน 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/อิสระ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  ท าให้ประชากรบางส่วนได้ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถาน
ประกอบการต่างๆ  รองลงมาคือประกอบอาชีพพนักงานห้า งร้าน/บริษัทเอกชน  และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ท านา  ท าสวนส้มโอ  ปลูกพืชผักสวนครัว  โดยแยกเป็นดังนี้ 
 

อาชีพหลักที่ส าคัญ จ านวน  (คน) 
- เกษตรกรรม 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน 
- อิสระ/รับจ้างทั่วไป 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- แม่บ้าน 
- ว่างงาน 

179 
228 
206 
309 

1,108 
531 
55 
258 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  ศาสนา 

   ประชาชนต าบลไทยาวาสส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  และมีวัดจ านวน  
1  แห่ง  คือ วัดไทยาวาส (ท่ามอญ)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 (1) งานปิดทองหลวงพ่อโตหลวงพ่อย้อย  วัดไทยาวาส  จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น  13  ค่ า  เดือน 
5 ถึงวันแรม  4  ค่ า  เดือน 5  ของทุกปี  เป็นงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโต  หลวงพ่อย้อยอันเป็นที่เคารพ
บูชาของท้องถิ่น  มีมหรสพและจ าหน่ายสิ้นค้าพ้ืนเมือง 
  (2) งานประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน ของทุกปี  บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  และวัดไทยาวาส  มีการท าบุญสรงน้ าพระพุทธรูป ก่อพระเจดีย์ทราย มีการละเล่น
พ้ืนเมือง นมัสการหลวงพ่อโต  หลวงพ่อย้อย 
  (3) งานลอยกระทง จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์  ประเพณีไทย ภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทง  โคมแขวนและนางนพมาศ 
นอกจากนี ้ยังมีมหรสพต่างๆ  เช่น  ดนตรี  การแสดงของเด็ก  และเยาวชนต าบลไทยาวาส  การจุดพลุ ดอกไม้
ไฟ และการแสดงดนตรีไทย เพ่ือเป็นงานรื่นเริงประจ าปีอีกทางหนึ่ง 
  (4) งานหล่อเทียนพรรษา  จัดขึ้นประจ าทุกปี  ประมาณเดือนกรกฎาคม  โดยมีกิจกรรมหล่อ
เทียนจ าน าพรรษาถวายวัดไทยาวาส 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในต าบลไทยาวาสได้อนุลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านด้านดนตรีไทยดั้งเดิมท่ียังคงมีอยู่ปัจจุบัน   
  ภาษาถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษากลาง    

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลไทยาวาสมีผลไม้ขึ้นชื่อ ส้มโอนครชัยศรีที่เป็นสินค้าของที่ระลึก  

ประกอบด้วยพันธุ์ทองดี  และพันธุ์สายน้ าผึ้งที่ขึ้นชื่อ  และมีชื่อเสียงระดับประเทศ  และมีการส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ   

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  แหล่งน้ า 

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าท่าจีน  ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 
และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
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 8.2  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต าบลไทยาวาสส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ก็ได้แก่  

ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศมีมลพิษบ้างในบางพ้ืนที่   ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็

เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบ

จากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนขยายตัวมากยิ่งขึ้น  ปัญหาขยะก็มากขึ้นตามล าดับ  การ

แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน

ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

9. อ่ืนๆ   
 9.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
 9.1.1  จ านวนประชากรและครัวเรือนจ าแนกตามหมู่ 

 ปัจจุบันมีประชากรในเขตต าบลไทยาวาสตามสถิติของงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอ
นครชัยศรี  ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  มีประชากรทั้งสิ้น 2,940 คน แยกเป็นเพศชาย 1,406 คน เพศ
หญิง 1,534 คน  มีจ านวนครัวเรือน จ านวน  1,133 ครัวเรือน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรในต าบล 390 
คน / ตารางกิโลเมตร  โดยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 9.1.2  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตต าบลไทยาวาส 
 จากข้อมูลของส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ส านักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ  2557  ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตต าบลไทยาวาส  สามารถค านวณได้จากอัตราการเกิดขยะในชุมชนแต่ละขนาด  
ดังนี้ 
 -  ชุมชนขนาดใหญ่  (เทศบาลเมือง)  = 0.8  กก./คน/วัน 
 -  ชุมชนขนาดกลาง  (เทศบาลต าบล)  = 0.6  กก./คน/วัน  
 -  ชุมชนขนาดเล็ก  (อบต.)   = 0.4  กก./คน/วัน  
ค านวณได้จากสมการ  ดังต่อไปนี้ 
 -  ในเขตเทศบาลเมือง  (ตัน/วัน)=  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง (คน) x อัตราการเกิด 
  ขยะในชุมชนขนาดใหญ่ (กก./คน/วัน) / 1,000 
 
 -  ในเขตเทศบาลต าบล (ตัน/วัน)= จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบล (คน) x อัตราการเกิด 
  ขยะในชุมชนขนาดกลาง (กก./คน/วัน) / 1,000 
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 -  ในเขต อบต. (ตัน/วัน)    =  จ านวนประชากรในเขต  อบต. (คน) x อัตราการเกิดขยะใน 
           ชุมชนขนาดเล็ก (กก./คน/วัน) / 1,000 
 ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับดี  น้อยกว่า  0.9  กิโลกรัม/คน/วัน 
     ระดับปกติ  0.9 - 1.1  กิโลกรัม/คน/วัน 
     สูงเกินปกติ  มากกว่า  1.1  กิโลกรัม/คน/วัน 
ค านวณตามสูตรได้ดังนี ้
 -  ปริมาณขยะมูลฝอยประชากรทั้งต าบล  (ตัน/วัน) 
 =  จ านวนประชากรในเขต อบต. (คน) x อัตราการเกิดขยะในชุมชนขนาดเล็ก (กก./คน/วัน) 
       1,000 
  =  2,942  (คน)  x  0.4 (กก./คน/วัน) 
    1,000 
  =  1.177  ตัน/ประชากรทั้งต าบล/วัน  หรือ  35.30  ตัน/ประชากรทั้งต าบล/เดือน 
หรือ  423.65  ตัน/ประชากรทั้งต าบล/ปี 
 
 -  ปริมาณขยะมูลฝอยต่อครัวเรือน  (กก./วัน) 
  =  จ านวนครัวเรือนในเขต อบต. (ครัวเรือน)  
   ปริมาณขยะมูลฝอย (กก./วัน) 
  =     1,133 (ครัวเรือน)   
        1,177  (กก./วัน) 
  = 0.96 กก./ครัวเรือน/วัน หรือ 28.88 กก./ครัวเรือน/เดือน  หรือ 346.54 กก./ครัวเรือน/ปี 
 
 -  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยจ าแนกรายคน  
  =     ปริมาณขยะมูลฝอย (กก./วัน)  
      จ านวนประชากรในเขต อบต. (คน) 
  =     1,177 (กก./วัน)   
           2,942  (คน) 
  =  0. 4  กิโลกรัม/คน/วัน  หรือ  12  กิโลกรัม/คน/เดือน  หรือ  144  กิโลกรัม/คน/ปี 
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 จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  และจ านวนประชากร
ตามขนาดของชุมชน  ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตต าบลไทยาวาส  ซึ่งได้ใช้ข้อมูลประชากร ณ  เดือน มิถุนายน   
พ.ศ. 2564  ดังข้อมูลตารางข้างต้นในการค านวณ  พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย  1.177  ตัน/วัน/ประชากรทั้ง
ต าบล  หรือ  0.96  กก./วัน/ครัวเรือน  ซึ่งมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยที่ประชากร  1  คน  ท าให้เกิดขึ้นใน  1  
วัน  เท่ากับ 0.40 กิโลกรัม/คน/วัน  จากพ้ืนที่ทั้งหมด 7.53 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  4,706 ไร่  หาก
ค านวณเป็นรายเดือน  และรายปีสามารถแสดงได้ตามตารางดังนี้ 

 *  หมายเหตุ  :  1 ตัน  เท่ากับ  1,000  กิโลกรัม  (1.177 ตัน  เท่ากับ 1,177  กิโลกรัม) 

     
 9.2 มวลชนจัดตั้ง 
 -  ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน  1  รุ่น  85  คน 
 -  อปพร.    จ านวน  1  รุ่น  44  คน 
 -  กลุ่มสตรี    จ านวน  1  รุ่น  80  คน 
 -  กลุ่มกองทุนบทบาทสตรี  จ านวน  1  รุ่น  60  คน 
 -  กลุ่มกีฬา    จ านวน  4  กลุ่ม  100  คน 
 -  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน  4  กลุ่ม  120  คน 
 -  กลุ่ม (อสม.)     จ านวน 1  กลุ่ม    40  คน 
 -  กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  รุ่น  60  คน 
 -  กลุ่มผู้สูงอายุ   จ านวน  1  กลุ่ม  536  คน 
 -  กลุ่มเกษตรกร   จ านวน  1  กลุ่ม  150  คน 
 -  กลุ่มส้มโอ      จ านวน 1  กลุ่ม    80  คน 
 -  กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน 1  กลุ่ม    315  คน 
 
 
 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 
(1) 

จ านวน
ครัวเรือน 

(2) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาก
ประชากรทั้งหมด (ตัน/คน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาก
ครัวเรือน (กก./ครัวเรือน) 

อัตราการผลิตขยะรายคน 
(กก./คน) 

วัน   
(3) 
= 

(1)x  
(0.4)/1
,000 

เดือน 
(4) 
= 

(3)x30 

ป ี
= 

(4)x 
12 

วัน 
(5) 

= (2)  
/(3) 

เดือน 
(6) 
= 

(5)x30 

ปี 
= 

(6)x12 

วัน 
(7) 
= 
(3)   
/(1) 

เดือน 
(8) 
= 

(7)*30 

ปี 
= 

(8)*12 

2,942 1,133 1.177* 35.30 423.65 0.96 28.88 346.54 0.40 12 144 
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 9.3  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น   
 จ านวนบุคลากร มีจ านวนทั้งสิ้น  39  คน  ได้แก่ 
  ข้าราชการ   จ านวน  13  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  11 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  15 คน 
 

ตารางท่ี  6 
แสดงจ านวนข้าราชการจ าแนกตามส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ประเภท ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
ข้าราชการ 7 4 2 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 3 2 
พนักงานจ้างทั่วไป 11 - 4 

รวม 24 7 8 
 

 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น  1  ส านัก  2  กอง    
1  หน่วยงาน  ได้แก่ 
 1) ส านักปลัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
  -  ฝุายนโยบายและแผนงาน 
     - งานนโยบายและแผนงาน 
       - งานนิติการ 
    -  งานบริหารทั่วไป   : งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ 
   -  งานการเจ้าหน้าที่ 
   -  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
   -  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

2) กองคลัง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการเงินและบัญชี  การจัดเก็บภาษี  การ
พัฒนารายได้  การพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   -  งานการเงินและบัญชี 
   -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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 3) กองช่าง  มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติโดยควบคุมตรวจสอบด าเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานโยธา  
   -  งานออกแบบ และก่อสร้าง 
   -  งานควบคุมอาคาร 
  -  งานสาธารณูปโภค 
 4) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 
  -  งานตรวจสอบภายใน 
 
 

10. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 10.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด 

หมู่บ้าน/ชุมชน     ท่าตลาด   หมู่ที ่   1   ต าบล    ไทยาวาส         อบต./เทศบาล     ไทยาวาส             . 
อ าเภอ      นครชัยศรี                         จังหวัด       นครปฐม                                                   . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       564         คน  ชาย      259            คน  หญิง     305                  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         287                  ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด       1,112.50                         ไร ่
 หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ท้ายคุ้ง      หมู่ที ่   2       ต าบล    ไทยาวาส      อบต./เทศบาล     ไทยาวาส            . 
อ าเภอ      นครชัยศรี                        จังหวัด       นครปฐม                                                     . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       592             คน  ชาย      271            คน  หญิง     321             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         214                      ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด       900                             ไร ่
 หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก 
หมู่บ้าน/ชุมชน     คลองสวนหมาก   หมู่ที ่   3     ต าบล    ไทยาวาส  อบต./เทศบาล     ไทยาวาส         . 
อ าเภอ      นครชัยศรี                           จังหวัด       นครปฐม                                                  . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       664              คน  ชาย      321            คน  หญิง     343            คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         244                   ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด       1,212.50                         ไร ่
 หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 
หมู่บ้าน/ชุมชน     ท่ามอญ   หมู่ที ่   4    ต าบล    ไทยาวาส   อบต./เทศบาล     ไทยาวาส                   . 
อ าเภอ      นครชัยศรี                               จังหวัด       นครปฐม                                             . 
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,122           คน  ชาย      555            คน  หญิง    567             คน 
ครัวเรือนทั้งหมด         388                 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด       1,300                              ไร่ 
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 10.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    3      ครัวเรือน 

    43           ไร่ 
   850       กก./
ไร ่

  4,300        บาท/
ไร ่

  5,200     บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                 บาท/ไร่               บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    ส้มโอ             .     6     ครัวเรือน 
    50            ไร่ 

    900    กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่   72,000   บาท/ไร่ 

สวน   ผัก                .     5     ครัวเรือน 
    10           ไร่ 

   1,000   กก./ไร่    3,500     บาท/ไร่   10,000   บาท/ไร่ 

สวน                       .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                 บาท/ไร่               บาท/ไร ่

สวน                       .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                 บาท/ไร่               บาท/ไร ่

 
 หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    2     ครัวเรือน 
    23         ไร่ 

   850    กก./ไร่   4,300     บาท/ไร่   5,200    บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน    ส้มโอ          .     25  ครัวเรือน 
    175        ไร่ 

    900    กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่   72,000  บาท/ไร ่

สวน   ผัก               .     2    ครัวเรือน 
    15          ไร่ 

   1,000  กก./ไร ่    3,500   บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร ่

สวน                    .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                บาท/ไร่              บาท/ไร ่

สวน                     .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                บาท/ไร่              บาท/ไร ่
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 หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    4     ครัวเรือน 

    45          ไร่ 
   850     กก./ไร่   4,300      บาท/ไร่   5,200    บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                บาท/ไร่              บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    ส้มโอ           .     40  ครัวเรือน 
    270        ไร่ 

    900    กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่   72,000  บาท/ไร ่

สวน   ผัก               .     5    ครัวเรือน 
    25          ไร่ 

   1,000  กก./ไร ่    3,500     บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร ่

สวน                      .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                บาท/ไร่              บาท/ไร ่

สวน                      .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่                บาท/ไร่              บาท/ไร ่

 
 หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    24   ครัวเรือน 
    213        ไร่ 

   850     กก./ไร่   4,300     บาท/ไร่   5,200    บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    ส้มโอ            .     13  ครัวเรือน 
    150        ไร่ 

    900    กก./ไร่    2,000     บาท/ไร่   72,000  บาท/ไร ่

สวน   ผัก               .     8   ครัวเรือน 
    13          ไร่ 

   1,000  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร ่

สวน                      .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                      .          ครัวเรือน 
                ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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 10.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคญั 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า 1     9.30 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง 4     29.50 

 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                       . 
6.2)                      . 

      

3.3) แหล่งน้ ามนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน 1     29.50 

 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                       . 
6.2)                       . 
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 หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคญั 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า 1     20.32 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง 15     18.72 

 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                    . 
6.2)                    . 

      

3.3) แหล่งน้ ามนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

1     18.72 

 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)                   . 
6.2)                   . 
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 หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคญั 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า 1     9.62 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง 8     14.43 

 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                  . 
6.2)                  . 

      

3.3) แหล่งน้ ามนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

1     14.43 

 6. อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1)                  . 
6.2)                  . 
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หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคญั 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า 1     9.26 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง 2     18.52 

 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ6.1)  
6.2)                 . 

      

3.3) แหล่งน้ ามนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

1     18.52 

 6. อื่นๆ  
6.1)                 . 
6.2)                 . 
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 10.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
 หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด 
 

แหล่งน้ า 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      70.80 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ ระบุ 
4.6.1)                                         . 
4.6.2)                                         . 

      

 

 หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง 
 

แหล่งน้ า 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      87.70 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ ระบุ 
4.6.1)                                         . 
4.6.2)                                         . 
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 หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก 
 

แหล่งน้ า 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      95.20 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ ระบุ 
4.6.1)                                         . 
4.6.2)                                         . 

      

 

 หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ 
 

แหล่งน้ า 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      96.92 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ ระบุ 
4.6.1)                                         . 
4.6.2)                                         . 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ .ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มี
อัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางใน
การพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความ
ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ 
และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/
โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา /
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาและ
การก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว  การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไข
ได้ ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยดารค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม 
 1.1.1  ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป ี
2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือ
จัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
การเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกา
หนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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1.1.2 สาระส าคัญ 

1.1.2.1 สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย 
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  
ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล 
(digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้น
จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้า
และบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
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เศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจาก
การด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) 
สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การ
แข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ี
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการ
ปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ
รัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 
– ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ 
สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศ
ไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ 
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของ
โลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูง
วัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมี
แรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความ
เสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิด
ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การ
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ด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจาย
ความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็น
เมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการ
พัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,739 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขา
การผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาส
การได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูป
ของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 
2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลัง
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ใน
ระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการ
สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดี
ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและ
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กลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า     
ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่าง
ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนิน
การไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิ
ผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 
20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง 
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุน
และการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการ
ผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะ
ต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดา
เนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดัน
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ให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้อง       
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้
จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ า
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถ
ยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะ
ส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และ
ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและ
เป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้
ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนิน
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นโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็น    
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือ
เป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ 
จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุก
ภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของ
ก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
1.1.2.2 วิสัยทศัน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน”  ทั้งนี้  วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่        

พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการ 
บูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมี       
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด         
การภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัต ิรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนว
ระนาบมากขึ้น 

(2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
เป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของ
ไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคน
และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตใน

สังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและ

เป็นสากล 
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(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.1.2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วน

ราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกัน
ตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของ
ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน
และประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.1.2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

ก าหนดเปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ
ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ 
ของหน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
1.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
1.2.2 สถานะของประเทศ 

1.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
1)  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดใน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ป ี
2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้า
ให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการ
ลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 
ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่
ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับ
ร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรม
ได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้     
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การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรม
ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตร
ไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายัง
เพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 
1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

3)  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ า
ท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปาน
กลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้ม
ลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
เดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 
ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิม             
แรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

4)  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนิน
นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและ
การคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่าน
มาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ           
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

5)  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรง
กลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
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ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

6)  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 
และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 
ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 
2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 
2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

7) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมาย
และยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการ
น้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ 
ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและ
มีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
ข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้          
ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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1.2.2.2 ด้านสังคม 

1.2.2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่
ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มี
พัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 
6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือ
เพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 
เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อ
การพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลง
ร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปี
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 
5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอใน
การยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อย
ละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมี         
การออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

1.2.2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลด
จาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่ง
กลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

1.2.2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 
71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ใน
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ปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

1.2.2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 
10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความ
เหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้
ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคน
รวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2546 

1.2.2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
สังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือ
ครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือ
ครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อย
ละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  
ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไป
ศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมี
โอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ า
กันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจ
ทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 
1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า 
ในปี 2556 
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(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก
ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูร
ณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่         
ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

1.2.2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อย
ละ 99.9 ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 
ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 
ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 
ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้ง
ประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และ
รัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

1.2.2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมี
แนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย 
ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอา
วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.2.2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถ
แก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณใน
กิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

1.2.2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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1.2.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.2.2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวน

มาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อย
ละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชัน
หรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการ
กระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ
มาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการ
เปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัว
ของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ 
เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลน
อย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ 
แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดย
น้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่า
อัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียง
ร้อยละ 0.6  
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(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความ
ต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์
เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มี
แอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ 
ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค
ส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

1.2.2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และชุมชนเมือง 

(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 
19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  
19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมี
กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มี
แนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็น
ปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบ
ตาพุด จงัหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดี
จากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุน
ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น 
EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับ
รถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก
ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
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(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์
คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมี
แนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะ
หน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  
โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้า
เสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการ
เติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตาม
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 
ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือน
กระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญ
มากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

1.2.2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้ง
อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบ
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและ
ความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของ
จ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความ
เสี่ยงต้นๆ ของโลก 

1.2.2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
1.2.2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรร
มาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลัก
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ความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสม
ตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ
การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิด
งานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้ม
ยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 
2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า บริษัทจด
ทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้
เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

1.2.2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของ
หน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหา
ที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 
2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น
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ร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 
1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

1.2.2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลั งประสบปัญหาการทุจริ ต เชิ งน โยบายและ

ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีต
ที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมี
ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่ง
เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จาก
ธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่
ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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1.2.3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
1.2.3.1 บริบทภายใน 

1.2.3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

เฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) 
ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจ
ไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขใน
ระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   (4) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่
จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

1.2.3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิง

ของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน
ที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน
แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะ
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เป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลัง
ของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

1.2.3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ า

ด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จาก
การกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการ
ผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 
เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คน
ยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

1.2.3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมี
ต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี ้ความต้องการแรงงานที่
มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

1.2.3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วาง

กรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนิน
กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้อง        
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จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไก
ปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 
รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืน
ทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน 
การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อคน้พบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรง
กดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากขึ้น 

1.2.3.2 บริบทภายนอก 
1.2.3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-
2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อย
ละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการ
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

1.2.3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการ
ผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการ
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ของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 
ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

1.2.3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่
สูงข้ึน 

(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับ
การพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศ
เพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ     โลจิสติกส์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการ
น าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  
พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่
จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนา
ฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะ
พัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูป
ในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้า
ในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี
ชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนในประเทศ 

1.2.3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมี
ฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน 
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณี
ที่เกิดโรคระบาดใหม ่เกดิความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบ
นิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดิน
โคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

1.2.3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 
Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ 
การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) 
ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
เปูาประสงค ์(Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวาง
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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 1.2.4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1.2.4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศ
ก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

1.2.4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. 
ได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1.2.4.3 เป้าหมาย 
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และ

รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 
บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัว

ของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน

ของน้ า 
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนร่วม 

(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
1.2.5. แนวทางการพัฒนา 

1.2.5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง 

1)  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย       
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การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
 พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น 

สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและ
ช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
โครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต

สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิต
ให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความ
เสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม 64 

แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบ
องค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

1.2.5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

1.2.5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัย
ผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริม
และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

1.2.5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับ
ระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัว
ผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

1.2.5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมา
ใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

1.2.5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารง
ชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 
1.2.5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

1.2.5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง 
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิต
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ทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

1.2.5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม
ตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

1.2.5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง
ด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
มรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.2.5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การ
คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
1.2.5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1.2.5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

1.2.5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อน
บ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
ปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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1.2.5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นัก
ลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 
1.2.5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
1.2.5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้

ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดิน
ของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กร
ผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมใน
การน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจาก
การท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 1.2.5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
หมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ
ปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็น
ต้น 

 1.2.5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาค
บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
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 1.2.5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมาย 

 1.2.5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทาง
ความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.2.5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของ
ระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และ
การจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 
1.2.5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

1.2.5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น 
ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูล
และราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิ
บาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

1.2.5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้
ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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1.2.5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน
เครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรี
ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  มีสาระส าคัญดังนี้ 
1) แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยง
กับทุกภาคภายในประเทศ  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการระดับ กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการ
รักษาพยาบาล ที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ  ขณะเดียวกันภาคกลาง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม แม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนว
ระเบียง เศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา – 
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ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม  ซึ่งเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตกและ โลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมี
ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้าระดับโลกตลอดไป  ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้าน
ความอุดม สมบูรณ์ของดินและน้ า  และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การขนส่ง
ระหว่างทะเลตะวันตกและทะเล ตะวันออกในระยะยาว 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และ

เป็นเมือง น่าอยู่น่าเที่ยวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มี

ความมั่นคง ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

และ บริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
4. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ

พัฒนา คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟูา รถเมล์ 

ฯลฯ เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและ
ปลอดภัยใน การเดินทาง  

2. ก่อสร้างถนนวงแหวน เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางถนนที่ยังขาดความเชื่อมต่อกับ 
เส้นทางหลัก (MissingLink) และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัด
และคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่ อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง  

3. จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่ 
รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง  ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพ้ืนที่สี
เขียวและสวนสาธารณะ  

4. พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้
สอดคล้องต่อความต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข  
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ระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้
สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่
ที่ม ีปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

6. วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม 
โดยการใช้เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจน
สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

7. พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  โดยการจัดท าผังภูมินิเวศ เพ่ือ
การจัดการพ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดย
ยังคง รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งระยะแรกด าเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบ
ขนส่ง มวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ 
สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ชายหาดชะอ า - หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา  ให้เป็นฐานการ 
กระจายรายได้และการสร้างงาน  โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และ
ระนอง ของภาคใต ้

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถาน  และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ  โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมือง
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ 
พ้ืนที ่เกาะรัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมือง
เก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าลพบุรี  

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครปฐม ราชบุรี และ
เพชรบุรี  กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่ม
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ท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี  โดยปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมมีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  

5. เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด 
สามชุก ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ  
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

6. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ 
อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ 

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ 
พัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออก ที่ส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น  

2. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้า
เกษตร หลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งผลิตส าคัญ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart 
Farming  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

4. ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล  โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสมควบคู่ไปกับการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ และวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
บริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  และ
สมุทรปราการ  
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5. เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)  สู่
การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะ
แรงงาน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต  

7. พัฒนากาญจนบุรี – ราชบุรี – เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์  และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต ใน
เมียนมา  โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  รวมทั้งยกระดับคุณภาพ 
สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ  

8. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้น  ธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

9. ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มี
บทบาท ในการขับเคลื่อนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูงผ่านการวิจัย พัฒนา 
และ นวัตกรรมที่เข้มข้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า  ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ จังหวัด

กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าโดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก
กระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิงส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในพืน้ที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝูาระวังภัยน้ าท่วม  

3. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ าของ
น้ าเค็ม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4. หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาและส่งเสริมการฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม  โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี  โดยการปลูกปุาเพ่ิมเติมและเพ่ิมมาตรการเฝูาระวัง และ
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ปูองกัน การบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุา
ชุมชนไม่ให้ เสื่อมโทรมลง  

5. ขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ า 
เจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ  และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะใน
แม่น้ าและล าคลองสาขาที่ส าคัญ อาทิ แม่น้ า เจ้าพระยา แม่น้ าปุาสัก และล าคลองสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

6. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ 
จัดท าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกปุาชายเลน และการท าแนวไม้ไผ่กัน
คลื่น แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่ง  โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพ้ืนที่ 
อ่าวไทยตอนใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย – ภาคกลาง - เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพ่ือ

เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อ
ทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

2. เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง 
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย – 
ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา - ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม  โดยพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

3. พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย - เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ 
และ ด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา  โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียม 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ
ค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือ
เสริมสร้าง เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
1. เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาค

กลางกับภาคอ่ืนๆ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของ
ประเทศ และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความ
เจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ  ซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ  

  (1) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก และ
รถไฟทางคู่ ลพบุรี - ปากน้ าโพ  

  (2) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ
นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน - นครราชสีมา  

  (3) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - ระยอง 
ทางหลวงพิเศษพัทยา - มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย  

  (4) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – 
หัวหิน และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  

2. พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพส าคัญ อาทิ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ 
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองชายแดนบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี   โดยสนับสนุน
ให้มกีารจัดท้าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด 
พลังงาน 

 
1.3.2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา  ให้ประชาชนอยู่อย่างสุขสบายและยั่งยืน  โดยการน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการท าการเกษตรอัจฉริยะ  เพื่อผลิตสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง  โดยเน้นที่ Smart Farmer  และส่งเสริมธุรกิจเชิงพาณิชย์ e-Commerce  เศรษฐกิจ
อัจฉริยะ Smart Mobility  รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย Smart Safety  กับการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ตลอดจนท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สุขสบาย  แม้จะอยู่ที่บ้าน  สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี Smart Health 

1)  เป้าหมายการพัฒนา 
“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน  (Smart and Sustainability Cluster)” 

2)  พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน

โดยน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเป็นการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Ecosystem) 
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2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร  
รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety) 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย  ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Smart Citizen) 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Smart 
Tourism) 

3)  ประเด็นการพัฒนา  วัตถุประสงค์  และแนวทางพัฒนา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4  ประเด็นการพัฒนา   8  วัตถุประสงค์ 10  แนวทางพัฒนา   
1. พัฒนากระบวนการผลิตภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมด้วยระบบ
อัจฉริยะ 
 
 

1. เพิ่มมูลค่าในการผลิต ท้ังในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม 
2. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและ
ขีดความสามารถของคนท างานและ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 

1. ส่งเสรมิการท าเกษตรอัจฉรยิะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงและลดต้นทุนการผลิต 
2. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
ของการย้ายฐานการผลติ และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ
คนท างานและผู้ประกอบการ SME และ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ และระบบ
ปูองกันบรรเทาพิบัติภยั 
 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง
สาธารณะ และโลจิสติกส์  เพื่อ
รองรับการเติบโตของเมืองและ
บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัว
ของเมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจสิติกส ์
5. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ าและ
ระบบปูองกันน้ าท่วมเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสูส่ังคม
น่าอยู่ 
 

5. ประชาชนมีคุณชีวิตที่ดีขึ้น 
6. เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ 

6. เสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
7. ส่งเสรมิสถานบริการสุขภาพเพือ่ให้ประชาชนได้รบั
บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง สถานบริการสุขภาพท่ีมี
สุขภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

4. พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
 
 

7. เพิ่มรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเทีย่ว
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

8. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธ์ุ 
9. พัฒนาพื้นที่เชิงการเกษตรมูลคา่สูง รองรับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบ one day trip และเพิ่ม
รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีเชื่อมโยงกับจัดการประชุม
นานาชาติ 
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1.3.3.  แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
1) วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
1. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
2. การพัฒนาระดับพ้ืนที่เ พ่ือกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และ

สนับสนุนการขยายความเจริญของเมืองหลวง 
3. ศาสตร์พระราชาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าว

ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน 
3)  ประเด็นการพัฒนา  วัตถุประสงค์  และแนวทางพัฒนา  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3  ประเด็นการพัฒนา   7  วัตถุประสงค์ 10  แนวทางพัฒนา   
1. พัฒนา นครปฐมใหเ้ป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการ ขนส่ง(Transport), เมือง
หลวงแห่ง อาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) 
และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคม ผูสู้งอายุ 
(Aging)และบริบทโลก (Global 
Content) 
 

1. เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมือง
หลวงแห่งอาหารและการ ท่องเที่ยว 
(Tourism & Food Metropolis) และ
ส่งเสริมระบบ เศรษฐกิจให้ประชาชนมี
รายได ้อย่างยั่งยืน  
2. เพือ่ให้จังหวัดนครปฐมเป็น Smart 
City 

1. พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ เมลด็พันธ์ุ
(Feed) – การท า ฟาร์ม(Farm) – การแปรรูป(Food) 
– พร้อมรับประทาน(Table) – การกระจายสินคา้
(Distribution)  
2. ส่งเสรมิกิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยง สร้าง เครือข่ายการท่องเที่ยวแบบครบ วงจร 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (Nakhon Pathom Love 
Destination)  
3. ส่งเสรมิสานสัมพันธ์เมืองพี่เมือง น้องเพื่อขยายฐาน
การค้ากับ ต่างประเทศ 
4. ส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) 
5. พัฒนาระบบต่อยอดงานวิจัยเพือ่ เพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาจงัหวัด 

2. สร้างความ แข็งแกร่งระดับ
พื้นที่ให้สามารถ รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
กระจายความเจริญ สร้างการ 
ความสุขให้กับประชาชนในทุก
ระดับ 

3. พัฒนาอ าเภอ ต าบล ชุมชนให้
รองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ของจังหวัดนครปฐมและ 
กรุงเทพมหานคร 

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจหลักของแต่ละอ าเภอ/
ชุมชนในทุกๆ ด้าน 

3. เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย ลด
ปัญหาครัวเรือนและ สิ่งแวดล้อม 
สร้างความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม โดยน าศาสตร ์
พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

4. เพื่อส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจใหเ้กิด 
รายได้แก่ประชาชนโดยเน้นการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย  
5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

8. สนับสนุนและส่งเสรมิความเข้าใจใน การน าศาสตร์
พระราชามาปฏิบัติให ้เกิดความยัง่ยืน และแก้ไข
ปัญหาความ ยากจน  
9. ส่งเสรมิการจดัระเบียบ ควบคมุการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
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และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน  
6. เพื่อลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาส การ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชน ที่
พึงได้รับ  
7. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

เพื่อลดปัญหา สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ 
10. ส่งเสริมระบบสวัสดิการและการ บริการภาครัฐ
แบบ 

 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.4.1  วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อม

งามตา  พัฒนาการท่องเที่ยว” 
1.4.2  เป้าประสงค์ 

1. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคม
สงเคราะห์    มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ
ชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 

3. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการ
เรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมี

คุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ 

และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
8. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
9. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วม  และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
10. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 1.4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม   
 กลยุทธ์ 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
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  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
  1.4 ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.5 การปูองกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
  1.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน 
  1.8 เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

ทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ   
2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง

เจ้า-พระบรมราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์  งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสน

สถาน 
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และ

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ

จัดการขยะ  การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
3.2 บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย 
3.3 การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
3.4 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
3.5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
3.6 การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
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4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การ
เป็นเมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
4.5 ส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 
4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(Good Governance)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 

5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

5.4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที ่
5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และการจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
5.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา เ พ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ 
6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบาย

น้ า ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคที่
ได้รับความเสียหาย 

6.2 พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
6.3 พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการ

บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
6.5 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค - บริโภค การเกษตร 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ (Vision)    

“สังคมเป็นสุข  ทุกชีวิตยั่งยืน  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล" 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1)  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  

ท่อระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม  ระบบสาธารณูป โภคให้มี
ประสิทธิภาพ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ 

2)  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล 
3)  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต   
 1)  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวย

เอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก 
 2)  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และการรณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด 
 3)  ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 
 4)  ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
 5)  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และ

อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข  
 1)  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสดุ 

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
 2)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 3)  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
 4)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝูาระวัง  ปูองกันและ

ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ   
 5)  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

มูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 1)  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของ

ประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ   
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 2)  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 3)  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
 1)  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมลภาวะ   
 2)  พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
 3)  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  

และพัฒนาที่สาธารณะ   
 4)  พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  และ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
 1)  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบุคลากร   และ

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน 
 2)  ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3)  ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
 4)  เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5)  พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   

 2.3  เป้าประสงค์ 
1) ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
2) สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม 
3) ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
4) ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
5) แหล่งน้ าคูคลอง  สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
6) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ    
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม  
8) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และวัฒนธรรมทางการท างานอย่างเหมาะสม 

 2.4  ตัวชี้วัด 
1)  ร้อยละของถนน สะพานเขื่อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  และ

ได้รับการบ ารุงรักษา 
2) ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน  และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาสา ธารณะทั่วถึง 
4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ด้านต่างๆ 
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5) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
7) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
8) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 
9) ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และ

ส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
10) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
11) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน 
12) ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกร

ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 
13) จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
14) ร้อยละของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
15) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
16) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
17) จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา 
18)  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
19) ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
20) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ  
21) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
22) ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละ 70 ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบ ารุงรักษา และมี

มาตรฐาน 
2) ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ด้านต่างๆ 
3) จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
4) ร้อยละ  80 ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
5) ร้อยละ  80  ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
6) ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
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7) ร้อยละ  90 ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

8) จ านวน  8  กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   

9) ร้อยละ  80  ของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ใน
ชุมชน 

10) ร้อยละ  60  ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้
เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 

11) จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้
มาตรฐาน 

12) ร้อยละ  60  ของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
13) จ านวน  4  ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
14) จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
15) ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และ

พัฒนา 
16)  จ านวน  1 แหล่งแห่งใหม่ต าบลไทยาวาส  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 
17) ร้อยละ  90  ของระบบเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ 
18) ร้อยละ  90  ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมี

ประสิทธิภาพ   
19) จ านวน  2   ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
20) ร้อยละ  70  ของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 2.6  กลยุทธ์ 
1)  การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  

ประตูระบายน้ า  ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล  ระบบไฟฟูา  ขยาย
เขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  

2)  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน  กีฬา และนันทนาการ  และด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ภครุภัณฑ์  และ
อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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3)  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ  ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนางานสาธารณสุข  และการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

4)  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

5)  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบการจัดการ
ขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะ  พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ    

6)  พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการ
ให้บริการประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามประเด็นการพัฒนา  

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของ
ประชาชน คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับ
อุปโค บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพิ่มเติม   
  1.2 การคมนาคมทางบกขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคม
ไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็น
ระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ  
  1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน 
คือ เพ่ิมไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลไทยาวาส 
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  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดจากคลองสาขาต่างๆ ตื้นเขินในช่วง
ฤดูแล้ง  มีวัชพืชปกคลุมจ านวนมาก  รวมไปถึงการพังทลายของไหล่ทาง  ท าให้ถนนเลียบคลองต่างๆ ช ารุด 
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา และช่วงฤดูน้ าหลากพ้ืนที่ต าบลไทยาวาสได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากพ้ืนที่ต าบลไทยาวาสเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเกิดน้ าท่วงขังทุกปี  การระบายน้ าค่อนข้าง
ล่าช้า   ความต้องการของประชาชน  คือ  ก่อสร้างประตูระบายน้ า  เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  และปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่  ขุดลอกคูคลอง  และก าจัดวัชพืชคลองต่างๆ  ทั้งต าบลไทยาวาส  ก่อสร้างท่อระบายน้ าใน
จุดที่มีน้ าท่วมขงัและระบายน้ าค่อนข้างล่าช้า  
   2.  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริม
อย่างเพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
       2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทาง
การเกษตรสูง  แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความ
ต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
   3. ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการ
ปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชนโดยติดตั้งเครื่องออกก าลัยกาย
ประจ าหมู่บ้าน 
           3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง 
    4. ด้านการบริหารจัดการ 
   4.1 ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชน  การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน  และองค์กร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่ให้หน่วยง านและ
ประชาชนได้พบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรียนรู้ระหว่างกัน  เพ่ือเข้าถึงในปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 ขาดแคลนพื้นที่ส าหรับสร้างอาคารเรียนและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กต าบลไทยาวาส  
    5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ปูองกัน  บ ารุงรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความ
ต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในต าบล  เพื่อประโยชน์  และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
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 และจากผลการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนของแต่ละ
หมู่ได้น าปัญหา  ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน  มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  คือการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง  จุดอ่อน  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  อุปสรรค  ซึ่ งได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวน  6  ด้าน  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 และก าหนดเป็นประเด็นการพัฒนาดังนี้  

1. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม  ระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ 

2. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อ
บาดาล   

3. ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวย

เอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก 
5. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และการรณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 
7. ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และ

อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
9.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และ

วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
10. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
12. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝูาระวัง  ปูองกันและ

ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ   
13.  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
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14.  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ   

15. พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

16. ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
17. พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมลภาวะ   
18. พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
19. บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  

และพัฒนาที่สาธารณะ   
20. พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  และ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ    
21.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบุคลากร   และ

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน 
22. ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
23. ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
24. เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
25. พัฒนาความพร้อมของการบริหารงานบุคคล   โครงสร้างองค์กร  ระเบียบ  กฎหมาย

ต่างๆ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
26. พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
 

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้ลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และประชุม
ประชาคมระดับต าบล  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรับทราบปัญหา  ความต้องการและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ  สภาพ
สังคม  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  คือการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง  จุดอ่อน  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  อุปสรรค  และได้ท าการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้านว่ามีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคอะไรบ้าง   ท า
อย่างไรจึงจะบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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สรุปการทบทวน  SWOT Analysis  ศักยภาพของต าบลไทยาวาส 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน  และมีอิสระ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณส าหรับผู้สูงอายุ เด็กสตรี  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีนโยบายในการ
ส่งเสริมความรู้  ความสามารถของบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร และชุมชน 

 บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีจัดโครงสร้างการ
บริหารภายในยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน 

 การขยายเขตไฟฟูายังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มองค์กรต่างๆ 
 ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในปัจจุบันที่

เพ่ิมสูงขึ้น 
 ประชาชนในชุมชนไม่เห็นความส าคัญของการแสดง

ความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วม
ในชุมชน 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  

 ความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย  ท าให้
งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง 

 งบประมาณท่ีจ ากัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่
เพียงพอกับความต้องการ 

 ระบบประปาในต าบลยังขาดมาตรฐาน และไม่มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

 สถานที่ท าการในการปฏิบัติการราชการเพ่ือให้บริการ
ประชาชนยังสะดวก  และคับแคบ 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ากัด  (Threat : T) 

 มีหน่วยงานของส่วนราชการเข้ามาดูแล  สนับสนุน
งบประมาณ และให้ความช่วยเหลือ 

 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง ๔๕ กิโลเมตร มีการ

คมนาคมสะดวก  
 ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ  

เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เป็น
ต้น 

 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงในพ้ืนที่ 
 มีลักษณะพ้ืนที่ลุ่มต่ า  ท าให้น้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี 

พ้ืนที่การเกษตร ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ได้รับความเสียหาย 

 ปัญหามลภาวะ ที่เกิดจากผู้ประกอบการบางแห่ง และ
จากชุมชน ที่ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท าให้ประชาชนใน
ต าบลไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ประชาชนขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และยังไม่ให้
ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะ 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  นั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
นั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กร  เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบาการเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน  
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธี
ใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

1. ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
1) ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ  รวมทั้งนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  
2) นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SML 
3) เกิดการขยายตัวของทั้งตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน และตลาดบริการ  
4) ความแตกต่างของรายได้ ค่าจ้าง และระดับความยากจนท าให้ทรัพยากรถูกถ่ายเทไปยัง

อ าเภอ  หรือจังหวัดอ่ืนที่มีศักยภาพตามพัฒนาที่สูงกว่า 
5) การกระจายโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีความเท่าเทียมกัน 
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2. ด้านแรงงาน  
1) การสนับสนุนในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับฝีมือแรงงานให้มีความสามารถใน

การแข่งขัน  
2) นโยบายในประเด็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  
3) สถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงยังกระจุกตัวในส่วนกลางและเมืองใหญ่ ท าให้นักเรียนย้ายถิ่น

ออกนอกพ้ืนที่ 
3. ด้านการท่องเที่ยว 

1) มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย  มีเทศกาล ท่องเที่ยวที่
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

2) พ้ืนที่สงบสุขและไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรง  
3) มีทุนทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีสรงน้ าพระ  ประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา  และมี

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  
4) มีพระพุทธรูป (หลวงพ่อโต)  อายุกว่า 800  กว่าปี   ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่ส าคัญและ

คุณค่าต่อการอนุรักษ์   
5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมยังไม่ได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ

ทท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที ่3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน   

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต   
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี   

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 1 ส านัก 2 กอง 1 ส านัก  
2 กอง 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครปฐม 

พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว 

(FoodMetropolis) และเมืองแหง่สุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีใหส้ามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

กระจายความเจริญสร้างการความสุขให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามา

เป็นแนวทางหลัก 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง

มั่นคงและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เศรษฐกิจ
ขยายตัวด้วยดารค้าส่งค้า
ปลีกและเศรษฐกิจดิจทิัลที่

เข้มขน้ขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 คนไทยมี
ศักยภาพและสามารถ

ปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สังคมไทยมีความ
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ านอ้ย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เศรษฐกิจและ
สังคมพัฒนาอย่างเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ระบบการบริหาร
จัดการภาครฐัมีประสิทธิภาพ ทนัสมัย 
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ประชาชนมีส่วนร่วม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การสร้าง
ความเป็น
ธรรม ลด

ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุริต 
ประพฤติมชิอบ 

และธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 ความ

ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล 

พัฒนากระบวนการผลติภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วย

ระบบอัจฉรยิะ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภยั 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู ่ พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

อบต.ไทยาวาส 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการ

สาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  และ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ให้ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริหารจดัการทีด่ ี

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่

ได้มาตรฐาน 

สวัสดกิารสังคม  การ
สังคมสงเคราะห์  และ

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่เหมาะสม 

ระบบการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้

ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
 

ประชาชนมีอาชพี  
และรายได้ตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่

เหมาะสม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 

การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ าคูคลอง  
สิ่งแวดล้อม  และ

ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
และวัฒนธรรมทางการท างาน

สู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เหมาะสม 

 

การพัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน 
เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  ประตูระบาย

น้ า    ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบ

ประปาหมู่บ้าน ท่อเมน
ประปา   บ่อบาดาล  

ระบบไฟฟ้า  ขยายเขต
ไฟฟ้าและไฟทาง
สาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ   

 

ส่งเสรมิ สนับสนนุงานสวสัดกิาร
สังคม  สังคมสงเคราะห์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการ

รณรงค์การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และยาเสพติด  การ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน  กีฬา และ
นันทนาการ  และด าเนนิงาน

บรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  
ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พัฒนาการศกึษา และส่งเสริมระบบ
การศกึษาของ ศพด. และสถานศกึษาใน
ความรบัผิดชอบ  ส่งเสริมการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัน
ส าคัญของชาติ  ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข  และการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสขุมูลฐานของ อสม. 

ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การ

สร้างอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และการผลิต/

ผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สารพิษ  พัฒนา  ส่งเสริม  

และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เพื่อเพิม่ศักยภาพในการผลิต  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชมุชน  

ส่งเสริม และสนับสนนุ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

พัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอ้ม  

พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบล
ให้มีประสิทธภิาพ บ ารุงรักษาแม่น้ า
ล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัด

วัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และ
พัฒนาที่สาธารณะ  พัฒนา  ส่งเสรมิ
พื้นทีท่ี่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว
ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่  และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนรุักษ์  

เชิงเกษตร และเชิงนเิวศ 

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และ

อาคารสถานที่ในการให้บรกิาร
ประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  เสริมสร้างประสทิธิภาพ 
และการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมา-
ภิบาล  และการพัฒนาความร่วมมอื
ระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับ

หน่วยงานอืน่ 
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ผลผลิต/
โครงการ 

 

ตามบัญชี 1 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน 

การพัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน 
เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  ประตูระบาย

น้ า    ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบ

ประปาหมู่บ้าน ท่อเมน
ประปา   บ่อบาดาล  

ระบบไฟฟ้า  ขยายเขต
ไฟฟ้าและไฟทาง
สาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ   

 

ส่งเสรมิ สนับสนนุงานสวสัดกิาร
สังคม  สังคมสงเคราะห์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการ

รณรงค์การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และยาเสพติด  การ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน  กีฬา และ
นันทนาการ  และด าเนนิงาน

บรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  
ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พัฒนาการศกึษา และส่งเสริมระบบ
การศกึษาของ ศพด. และสถานศกึษาใน
ความรบัผิดชอบ  ส่งเสริมการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัน
ส าคัญของชาติ  ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข  และการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสขุมูลฐานของ อสม. 

ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การ

สร้างอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และการผลิต/

ผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สารพิษ  พัฒนา  ส่งเสริม  

และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เพื่อเพิม่ศักยภาพในการผลิต  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชมุชน  

ส่งเสริม และสนับสนนุ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

พัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอ้ม  

พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบล
ให้มีประสิทธภิาพ บ ารุงรักษาแม่น้ า
ล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัด

วัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และ
พัฒนาที่สาธารณะ  พัฒนา  ส่งเสรมิ
พื้นทีท่ี่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว
ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่  และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนรุักษ์  

เชิงเกษตร และเชิงนเิวศ 

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และ

อาคารสถานที่ในการให้บรกิาร
ประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  เสริมสร้างประสทิธิภาพ 
และการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิ

บาล  และการพัฒนาความร่วมมอื
ระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับ

หน่วยงานอืน่ 

แผนงาน
การศึก

ษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษ

ตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

ตามบัญชี 2 ตามบัญชี 3 ตามบัญชี 4 ตามบัญชี 5 ตามบัญชี 6 
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บัญชี 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

3. แผนงานการพาณิชย์ 

- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 
- การจัดหาวัสดุ  และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
บริการประชาชน 
- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม  
ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัย
พิบัติสาธารณะ 
- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา  บ่อ
บาดาล 
- ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ 

กองช่าง 

อบต.ไทยาวาส 
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บัญชี 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  และคุณภาพ
ชีวิต 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

6. แผนงานงบกลาง 

- ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก 
- ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการรณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน 
- ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  
และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

อบต.ไทยาวาส 
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บัญชี 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข  
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

4. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

-  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  
และวัสดุ - อุปกรณ์ที่จ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
- ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝ้าระวัง  ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ   
- ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข มูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

ส านักปลัด 

อบต.ไทยาวาส 
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บัญชี 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

-  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและ
รายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ   
- พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ส านักปลัด 

อบต.ไทยาวาส 
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บัญชี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานการเกษตร 

 

-  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมลภาวะ   
-  พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
-  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะ   
- พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ 

ส านักปลัด / กองช่าง 
อบต.ไทยาวาส 
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บัญชี 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลุ่มโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
ของชุมชน 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 

4. แผนงานงบกลาง 

 

- สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบุคลากร   
และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน 

ส านักปลัด / กองช่าง  
/ กองคลัง 

อบต.ไทยาวาส 
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ร้อยละ 90 ของประชาชนท่ี
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
สวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ด้านต่างๆ 

ร้อยละ  80 ของประชาชนท่ี
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนท่ีได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือและบรรเทา

สาธารณภัยอย่าง
ท่ัวถึง 

ร้อยละ  90 ของ
นักเรียนใน

สถานศึกษาในความ
รับผิดชอบที่ได้รับ

การพัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริมระบบ

การศึกษา สื่อการ
เรียนการสอน 

ทักษะ และวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
และเหมาะสม 

จ านวน  8  
กิจกรรม/โครงการที่
ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนการ
เผยแพร่คุณธรรม

ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวันส าคัญของชาติ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและ

เหมาะสม 

ร้อยละ  
90  ของ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ี
ได้รับการ
พัฒนา

ปรับปรุง
ให้มี

ประสิทธิภ
าพ 

 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ สังคมเป็นสุข  ทุกชีวิตยั่งยืน  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ

และโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านสังคม  และคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม 

และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน 
 

แหล่งน้้าคูคลอง  และ
สิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสม 

สวัสดกิารสงัคม  การสังคม
สงเคราะห์  และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนที่
เหมาะสม 

การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ  
และรายได้ตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่

เหมาะสม 

ระบบการศกึษา สือ่การ
เรียนการสอน และแหล่ง

เรียนรูชุ้มชนที่ได้
มาตรฐาน 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ  และ

วัฒนธรรมทางการท้างานสู่
ประชาคมอาเซียนอย่าง

เหมาะสม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด้าเนิน

กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  ของระบบ
สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการได้รับการ
บ ารุงรักษา และมีมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ และพื้นท่ี
สาธารณะท่ีได้รับการ
ปรับปรุง และพัฒนา 

 

จ านวน  4  ครั้งของ
กิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนา 

ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 

ร้อยละ  60  ของการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และให้
เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษที่
เหมาะสม 

จ านวน  2  ครั้งของ
กิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท่ีได้มาตรฐาน 
 

จ านวน  2   ครั้ง
ของกิจกรรม/

โครงการในการ
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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จ านวน  2  ครั้งของ
กิจกรรม/โครงการท่ี

ประชาชนได้รับการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด 

ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนท่ีได้รับการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ ในชุมชน 

ร้อยละ  
90  ของ
บุคลากรท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

และพัฒนา
ความรู้ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  2  กิจกรรมท่ีพัฒนา
ระบบการจัดการขยะที่ได้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ

มลภาวะ 

ร้อยละ  60  ของ
ประชาชนท่ีน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

จ านวน  1 แหล่งแห่งใหม่ ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

ร้อยละ  70  ของ
กิจกรรมความร่วมมือ
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน 

การพัฒนา ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ถนน  

สะพาน เขื่อนกันดิน  
ทางเท้า  ท่อระบาย
น้้า  ประตูระบายน้้า    
ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ท่อเมนประปา   บอ่
บาดาล  ระบบไฟฟา้  
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟทางสาธารณะให้มี

ประสิทธิภาพ   
 

ส่งเสริม สนบัสนุนงานสวัสดกิาร
สังคม  สังคมสงเคราะห์  การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการรณรงค์การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ

ยาเสพติด  การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์ ขอ้มูลข่าวสาร

ในชุมชน  กีฬา และ
นันทนาการ  และด้าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภยั  จัดหา

พัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบ
การศึกษาของ ศพด. และสถานศึกษา

ในความรบัผิดชอบ  ส่งเสริม
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ

แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ส่งเสริม 
สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทาง
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส้าคัญของ
ชาต ิ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุข  และการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  
สนับสนุนการปฏิบัติงานดา้น
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. 

ส่งเสรมิ  สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  การสร้างอาชีพและ
รายได้ของประชาชน และ

การผลิต/ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ  
พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่งๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในชุมชน  ส่งเสริม และ
สนับสนุนเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 

พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
พัฒนาระบบการจัดการขยะใน

ต้าบลให้มีประสิทธภิาพ 
บ้ารุงรักษาแม่น้้าลา้คลอง  แหล่ง

น้้าต่างๆ การก้าจัดวัชพืช  
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และ
พัฒนาที่สาธารณะ  พัฒนา  

ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ใหม่  และการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ ์ เชิง

เกษตร และเชิงนิเวศ 

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 

และอาคารสถานที่ในการ
ให้บริการประชาชน  ส่งเสริม  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เสริมสร้างประสทิธภิาพ และการ

บริหารจัดการตามหลัก      ธรรมาภิ
บาล  และการพัฒนาความรว่มมือ

ระหวา่งองค์การบริหารส่วนต้าบลกับ
หน่วยงานอื่น 

แผนงาน
การศึก

ษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษ

ตร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

กลยุทธ์ 



แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 10 600,000
   1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและ 41 29,620,000 41 29,620,000 41 29,620,000 41 29,620,000 41 29,620,000 205 148,100,000
         การโยธา

รวม 43 29,740,000 43 29,740,000 43 29,740,000 43 29,740,000 43 29,740,000 215 148,700,000
2) ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 20 1,150,000
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000
   2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
         ของชุมชน
   2.6 แผนงานการศาสนา  5 140,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 25 700,000
         วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม 15 590,000 15 590,000 15 590,000 15 590,000 15 590,000 75 2,950,000

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี

          2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

105



แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม และการสาธารณสุข
   3.1 แผนงานการศึกษา 19 1,325,000 19 1,325,000 19 1,325,000 19 1,325,000 19 1,325,000 95 6,625,000
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 9 187,000 9 187,000 9 187,000 9 187,000 9 187,000 45 935,000
   3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 6 320,000 6 320,000 6 320,000 6 320,000 6 320,000 30 1,600,000
         ของชุมชน
   3.4 แผนงานการศาสนา  4 105,000 4 105,000 4 105,000 4 105,000 4 105,000 20 525,000
         วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม 38 1,937,000 38 1,937,000 38 1,937,000 38 1,937,000 38 1,937,000 190 9,685,000
4) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจให้ยั่งยนื
   4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 4 68,000 4 68,000 4 68,000 4 68,000 4 68,000 20 340,000
         ของชุมชน
   4.2 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 5 88,000 5 88,000 5 88,000 5 88,000 5 88,000 25 440,000

องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

          2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

106



แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 25,000
   5.2 แผนเคหะชุมชน 3 940,000 3 940,000 3 940,000 3 940,000 3 940,000 15 4,700,000
   5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
         และนันทนาการ
   5.4 แผนงานการเกษตร 7 386,000 7 386,000 7 386,000 7 386,000 7 386,000 35 1,930,000

รวม 12 1,351,000 12 1,351,000 12 1,351,000 12 1,351,000 12 1,351,000 60 6,755,000
6) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการทีด่ี
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 470,000 10 470,000 10 470,000 10 470,000 10 470,000 50 2,350,000
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 10 50,000
   6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000
         ของชุมชน
   6.4 แผนงานอตุสาหกรรมและ 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 10 27,500,000
         การโยธา

รวม 17 6,040,000 17 6,040,000 17 6,040,000 17 6,040,000 17 6,040,000 85 30,200,000
รวมทัง้สิน้ 130 39,746,000 130 39,746,000 130 39,746,000 130 39,746,000 130 39,746,000 650 198,730,000

          2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01/1

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนา
 ทีน่ ามาจาก 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 100 60,950,000 

แผนพัฒนาหมู่บา้น
และแผนชุมชน

รวมทัง้สิ้น 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 20 12,190,000 100 60,950,000

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ยาว 109.00 เมตร 60,000        60,000       60,000       60,000       60,000       ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมไฟส่องทางบริเวณบา้น ปลอดภยัในชีวีตและ ความพงึ ความสะดวก
นางสาววีรวรรณ เนตรประไพ ทรัพย์สินและการสัญจร พอใจของ และปลอดภยั

ไปมา ประชาชน ในการสัญจร
2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ยาว 85.00 เมตร 60,000        60,000       60,000       60,000       60,000       ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมไฟส่องทางต้ังแต่บา้น ปลอดภยัในชีวีตและ ความพงึ ความสะดวก
นายสมบติั สุกฤตถึงบา้น ทรัพย์สินและการสัญจร พอใจของ และปลอดภยั
นายกติติคุณ สุขมหนัต์ หมู่ที่ 2 ไปมา ประชาชน ในการสัญจร

รวม 2 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื

          2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.50 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิม ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 780 เมตร ความพงึ ความสะดวก
ซอยทา้ยคุ้ง 1 หมู่ที่ 2  ถึงบา้น และปลอดภยัในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
นายถนดั ซอยทา่ตลาด 6 หมู่ที่ 1 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อแกป้ญัหาน้่าทว่มขัง กว้าง 4.00 เมตร 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบทาง และประชาชนที่สัญจร ยาว 1,100 เมตร ความพงึ ความสะดวก
รถไฟ (ทา่ตลาด ซอย 5) หมทูี่ 1 ไปมาได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

และปลอดภยัมากยิ่งชึ้น ประชาชน ในการสัญจร
3 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 3.20 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตซอยทา่ตลาด 3 บริเวณ ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 117.5 เมตร ความพงึ ความสะดวก
บา้นก่านนั  ต้ังแต่สะพานปนู และปลอดภยัในการ หนา 0.05 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
ถึงสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กซอยทา่ตลาด 3 หมู่ที่ 1 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 524.50 เมตร ความพงึ ความสะดวก

และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 1  บ้านท่าตลาด
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ระยะทาง 350 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณบา้นนายสุชิน บวัเผ่ือน ถึง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ความพงึ ความสะดวก
คลองขวาง หมู่ที่ 2 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
6 โครงการกอ่สร้างก่าแพงกนัตล่ิง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม สูง 2.00 เมตร 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(คสล.) ต้ังแต่ บา้นนางพร ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 185.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
เดชประสาท ถึงบา้นนางประชิด และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
จุลหรัิญ หมู่ที่ 2 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

7 โครงการขยายถนน คสล. สาย เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 1.00 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
ทา้ยคุ้ง ซอย 2 หมู่ที่ 2 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 550.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก

และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

8 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 3.00 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
ต้ังแต่บา้นนายสมบติั สุกฤต ถึง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 85.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
บา้นนายกติติคุณ สุขมหนัต์ หมู่ที่ 2 และปลอดภยัในการ สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
9 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 6.00 เมตร 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองขวาง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 7.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
(ทา้ยคุ้ง ซอย 1) หมู่ที่ 2 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 2  บ้านท้ายคุ้ง

111



      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 0.50 เมตร 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 442 เมตร ความพงึ ความสะดวก
ต้ังแต่ปากซอยทา้ยคุ้ง ซอย 3 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
ถึงคลองหลวง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

11 โครงการกอ่สร้างก่าแพงกนัดิน เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ลึก 2 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
ทา้ยคุ้ง ซอย 1 บริเวณบา้น ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 12.8 เมตร ความพงึ ความสะดวก
นางพฒันน์รี สิทธิแพทย์ และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
12 โครงการฝังทอ่ระบายน้่าหนา้อู่โชค เพื่อใหป้ระชาชนมนี้่าใช้ ยาว 160 เมตร 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ถึงคลองสาย 8 (ศาลงู) ในการอปุโภค บริโภค ความพงึ น้่าใช้ในการ
และท่าการเกษตร พอใจของ อปุโภคบริโภค

ประชาชน และท่าเกษตร
13 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 6.00 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีต ซอยทา้ยคุ้ง 1 (ต้ังแต่ ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 500 เมตร ความพงึ ความสะดวก
สวนกล้วยไม ้ถึงถนนคอนกรีต) และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
14 โครงการกอ่สร้างก่าแพงกนัตล่ิง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ลึก 2.00 เมตร 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทา้ยคุ้ง 1 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาวรวม 346.00 ความพงึ ความสะดวก
เลียบคลองขวาง ต่อจาก และปลอดภยัในการ เมตร พอใจของ และปลอดภยั
โครงการ อบจ. นครปฐม หมู่ที่ 2 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

15 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 6.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
ซอยทา้ยคุ้ง 1  บริเวณโค้ง และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
นายโอภาส แสนสวาท หมู่ที่ 2 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้่า  - เพื่อปอ้งกนัน้่าทว่มใน กว้าง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณคลองขวาง หมู่ที่ 2 - 3 พื้นที่และปญัหาภยัแล้ง สูง 3.00 เมตร ความพงึ น้่าใช้ในการ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้่าไว้ พอใจของ อปุโภคบริโภค
ใช้อปุโภค บริโภค เกษตร ประชาชน และท่าเกษตร

17 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้่า  - เพื่อปอ้งกนัน้่าทว่มใน กว้าง 6.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณคลองยาว หมู่ที่ 3 พื้นที่และปญัหาภยัแล้ง สูง 3.00 เมตร ความพงึ น้่าใช้ในการ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้่าไว้ พอใจของ อปุโภคบริโภค
ใช้อปุโภค บริโภค เกษตร ประชาชน และท่าเกษตร

18 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลอง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 6.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
คลองสวนหมาก ซอย 2 เชื่อมต่อ และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
ที่ดินครูกฤษณา หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

19 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกต้ังแต่ เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
สวนครูกฤษณา ถึง สวนครูฮ้อ ขนส่งใหม้คีวามสะดวก 6.00 เมตร พร้อม ความพงึ ความสะดวก
หมู่ที่ 3 และปลอดภยัในการ ฝังทอ่ขนาด 1.50 พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร เมตร จ่านวน 8 ทอ่น ประชาชน ในการสัญจร
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 150.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
(คสล.) จุดเดิม ถึงริมแมน่้่า และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
(คลองสวนหมากซอย 1) หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื

หมู่ที่ 3  บ้านคลองสวนหมาก
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการขยายสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 1.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณที่ดิน ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 5.40 เมตร ความพงึ ความสะดวก
นายชัย หงส์เทยีมจันทร์ และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
(คลองหลวง) หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

22 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้่า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้่าทว่ม ขนาดประตูกว้าง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละความ แก้ไขปัญหาน้า่ท่วม กองช่าง
คลองบา้นนายอาคม  สายสิทธิ์ และปญัหาภยัแล้งใน 2.00 เมตร พงึพอใจของ และปัญหาภัยแล้ง

หมู่ที่ 3 พื้นที่ สูง 3.00 เมตร ประชาชน ในพืน้ที่

23 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลอง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 10.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
ยายทรัพย์ (คลองสวนหมาก และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
ซอย 3/1)  หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย สารวัตรโท ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 70.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
คลองสวนหมาก ซอย 2 หมู่ที่ 3 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
25 โครงการกอ่สร้างก่าแพงกนัตล่ิง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม สูง 2.00 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลอง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 50.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
สวนหมาก 1 (บริเวณบา้น และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
นายวันชัย เจริญพร) เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

26 โครงการติดต้ังการ์ดเรล (Guardrail) เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ยาว 94.00 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
กนัตกขอบทาง ถนนทา่มอญ - ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ความพงึ ความสะดวก
คลองสวนหมาก (บริเวณโค้งบา้น และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
นายแอด๊ ถึง บา้นนายเปี๊ยก) หมู่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการติดต้ังการ์ดเรล (Guardrail) เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ยาว 271.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
กนัตกขอบทาง ถนนคลองหลวง - ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ความพงึ ความสะดวก
คลองขวาง (บริเวณสะพานบา้น และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
ยายจวบ หมู่ 3 ถึง หนา้ศาลา เดินทางสัญจร ประชาชน ในการเดินทาง
ประชาคม หมู่ 2) สัญจร

28 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 3.50 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คลองสวนหมาก ซอย 1 ต้ังแต่ ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 68.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
สามแยก ถึงบา้นนางปรางทอง และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
ทองนพคุณ เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

29 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กสายหน้าอนามัย ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 318.50 เมตร ความพึง ความสะดวก
ไทยาวาส  (บริเวณหน้าซุ้มวัด ถงึ และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
สายแยก หน้า อบต.) หมู่ที่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กถนนท่ามอญ - คลอง ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 583.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
สวนหมาก (ต่อจาถนนคอนกรีต และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
เดิม ถงึ สามแยกแท๊งค์น้า่) หมู่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

31 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองบา้น ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 8.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
นายอาคม  สายสิทธิ ์หมู่ที่ 3 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า่ เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ท่อขนาด 8 นิ้ว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
บริเวณบ้านนางโอ๋ ถงึ คลองลัด ขนส่งใหม้คีวามสะดวก กว้าง 1.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
จ่านวน 2 เส้น หมู่ที่ 4 และปลอดภยัในการ  - ยาว 5.00 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร  - ยาว 230 เมตร ประชาชน ในการสัญจร
33 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ขา้มคลองบริเวณแท้งค์น้า่บ้าน ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 10.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
ปู่เกดิ หมู่ที่ 4 และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
34 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 1,100 เมตร ความพึง ความสะดวก
เจเ๊ดือน (วัดไทยาวาส ซอย 2) และปลอดภยัในการ หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
หมู่ที่ 4 เดินทางสัญจร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ประชาชน ในการสัญจร

4,400 ตารางเมตร
35 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) ต่อจากถนน ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 225.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
คอนกรีตเดิม ถึง สวนนางลออ และปลอดภยัในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
(เลียบคลองรางพกิลุ) หมู่ที่ 4 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
(ทา่มอญ ซอย 3)

36 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบ ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 630.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
คลองลัด (ทา่มอญ ซอย 1) หมู่ที่ 4 และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

หมู่ที่ 4  บ้านท่ามอญ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการปรับปรุงถนน 1 อปท. เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 1.50 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
1 ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 1,000 เมตร ความพงึ ความสะดวก
หมู่ที่ 4 (ขยายถนนแอสฟลัทติ์ก และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
คอนกรีต สายพทุธมณฑล สาย 7) เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

38 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 0.50 เมตร 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 520.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
ต้ังแต่คลองลัด ถึง บา้นปา้มาลี และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
หมู่ที่ 4 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 3.80 เมตร 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ทา่มอญ ซอย 2 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 360.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
หมู่ที่ 4 และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
40 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) ข้างเรือน ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 110.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
เครือวัลย์ หมู่ที่ 4 และปลอดภยัในการ หนา 0.30 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
41 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณ เพื่อพฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

บา้นนางเล็ก มาเจริญ หมู่ที่ 4 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 50.00 เมตร ความพงึ ความสะดวก
และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

รวม 41 โครงการ 29,620,000 29,620,000 29,620,000 29,620,000 29,620,000

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท่าเอกสาร คู่มอื เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมลู ร้อยละ 70 ของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ ส่านักปลัด

ประชาชน ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารของประชาชน ประชาชนที่ได้รับ ประชาชน รับทราบข้อมลู กองคลัง
และส่ือต่างๆภายในต่าบลไทยาวาส อย่างทั่วถึงและอ่านวย ข่าวสารของ อบต. ที่ได้รับ ข่าวสารอย่าง

ความสะดวกของ ข่าวสาร ทั่วถึงและมี
ประชาชนในการติดต่อ ของ อบต. ประสิทธิภาพ
ราชการ

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรม และทบทวน เพื่อให ้อปพร. และ สมาชิก อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อปพร.และ ส่านักปลัด

สมาชิก อปพร. และประชาชนใน ประชาชนสามารถปอ้งกนั ร้อยละ 90 ได้รับการ อปพร. ที่ได้ ประชาชนได้
ต่าบลไทยาวาสในการปอ้งกนัและ และบรรเทาสาธารณภยั ฝึกอบรมและทบทวน รับการฝึก รับความรู้
บรรเทาสาธารณภยั ต่างๆได้อย่างทนัทว่งที ความรู้ในการปอ้งกนั อบรม ความเข้าใจใน

และมปีระสิทธิภาพ และบรรเทา การปอ้งกนั
สาธารณภยั และบรรเทา

สาธารณภยัใน
ด้านต่างๆอย่าง
มปีระสิทธิภาพ
และสามารถ
น่าไปปฏบิติั
ได้จริง

2 โครงการฝึกอบรม และทบทวน เพื่อสนบัสนนุโครงการจิต จิตอาสาภยัพบิติัของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จิตอาสา ประชาชน ส่านักปลัด

ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั อาสาพระราชทาน 904 อบต.ไทยาวาส ภยัพบิติัมี ได้รับการ
ประจ่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น วปร. ในระดับพื้นที่มี จ่านวน 50 คน ประสิทธิ ช่วยเหลือใน

ความเข้มแข็ง มทีกัษะ ภาพเพิ่มขึ้น พื้นที่ได้อย่าง
ความรู้ ความช่านาญใน รวดเร็ว
การจัดการภยัพบิติั

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและ เพื่อให ้เจ้าหนา้ที่ สมาชิก เจ้าหนา้ที่ สมาชิก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ อปพร.และ ส่านักปลัด

ระงับอคัคีภยั อปพร. สามารถปอ้งกนั อปพร. ร้อยละ 90 อปพร. ที่ได้ ประชาชนได้
และระงับอคัคีภยัได้ ได้รับการฝึกอบรมใน รับการฝึก รับความรู้
อย่างถูกต้องและมี การปอ้งกนัและระงับ อบรม ความเข้าใจใน
ประสิทธิภาพ อคัคีภยั การปอ้งกนั

และบรรเทา
สาธารณภยัใน
ด้านต่างๆอย่าง
มปีระสิทธิภาพ
และสามารถ
น่าไปปฏบิติั
ได้จริง

4 โครงการรณรงค์สร้างจิตส่านกึของ เพื่อปอ้งกนัและลด ช่วงเทศกาลส่าคัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ลดอบุติัเหตุใน ส่านักปลัด

ประชาชนในการปอ้งกนัและลด อบุติัเหตุในชีวิตและ และวันหยุดต่อเนื่อง การลด ชีวิตลและ
อบุติัเหตุบนทอ้งถนน ทรัพย์สินที่อาจจะเกดิขึ้น อบุติัเหตุ ทรัพย์สินของ

ของประชาชน ทางถนน ประชาชน
รวม 4 โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ ปอ้งกนั และแกไ้ข เพื่อใหป้ระชาชนในต่าบล ร้อยละ 80 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ส่านักปลัด

ปญัหายาเสพติด  การแพร่ระบาด หา่งไกล และรู้ถึงโทษภยั เยาวชนที่เข้าร่วม เยาวชนที่ และประชาชน
ยาเสพติดในชุมชน ของยาเสพติด กจิกรรม เข้าร่วม หา่งไกลจาก

กจิกรรม ยาเสพติดและ
รู้ถึงโทษภยั

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร หรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่านวนหลัง ประชาชนผู้ ส่านักปลัด

อาศัยใหก้บัประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร และ ผู้ด้อยโอกาสในต่าบล ที่ได้รับการ ยากไร้ ผู้พกิาร
ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ผู้ด้อยโอกาสใหม้คีวาม จ่านวน 1 หลัง/ปี ด่าเนนิการ ผู้ด้อยโอกาส
ต่าบลไทยาวาส (บา้นทอ้งถิ่นไทย) เปน็อยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุง มคีวามเปน็อยู่

ที่ดีขึ้น
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้พกิาร จ่านวน 1 กจิกรรม/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ่านวน ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ส่านักปลัด

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้น่าชุมชน กจิกรรมที่ได้ ผู้ด้อยโอกาส

ต่าบลไทยาวาส และประชาชนในต่าบล ด่าเนนิการ ผู้น่าชมุชน และ

ไทยาวาสมศัีกยภาพใน ประชาชนในต่าบล

การด่าเนนิชีวิต ได้พัฒนาศักยภาพ

ในการด่าเนินชวีติ

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 60 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุมี ส่านักปลัด

"สูงวัยอย่างมคุีณภาพ สุขภาพกาย ผู้สูงอายุใหม้สุีขภาพและ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต
สุขภาพใจแข็งแรง" ใจที่แข็งแรง กจิกรรม ที่เข้าร่วม ที่ดีขึ้น และมี

กจิกรรม สุขภาพแข็งแรง

รวม 3 โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

          2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิทธิ  - เพื่อส่งเสริมสิทธิ และ ร้อยละ 70 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนเหน็ ส่านักปลัด

เสรีภาพ และความเทา่เทยีม โดย เสรีภาพ และความเทา่ ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชน ความส่าคัญใน
ค่านงึถึงศักด์ิศรีความเปน็มนษุย์ เทยีมกนัของมนษุย์ กจิกรรม ที่เข้าร่วม สิทธิ เสรีภาพ

 - เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยค่านงึถึง
อนัดีระหว่างกนัโดยค่านงึ ศักด์ิศรีและ
ถึงศักด์ิศรีความเปน็มนษุย์ ความเปน็มนษุย์

รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม และสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมการออก อปุกรณ์กฬีา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ่านวนคร้ัง ประชาชนมี ส่านักปลัด

อปุกรณ์กฬีาส่าหรับเด็ก เยาวชน ก่าลังกายและใช้เวลาว่าง หมู่ละ 1 ชุด ที่ได้ สุขภาพแข็งแรง

และประชาชนในพื้นที่ต่าบล ใหเ้ปน็ประโยชนใ์หก้บั ด่าเนนิการ และใช้เวลาว่าง

ไทยาวาส ประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นประโยชน์

2 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาต่าบล เพื่อใหป้ระชาชนมสีนาม จ่านวน 1 แหง่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ่านวนแหง่ ประชาชนมี ส่านักปลัด

ไทยาวาส กฬีาเพื่อใช้ในการออก ที่ได้ สุขภาพ
ก่าลังกาย ด่าเนนิการ แข็งแรง

3 โครงการไทยาวาสรวมพลคนรัก เพื่อส่งเสริมการออก ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมี ส่านักปลัด

สุขภาพ ก่าลังกายของประชาชน หมู่ที่ 1 - 4 ประชาชนที่ สุขภาพ
ต่าบลไทยาวาส ได้รับการส่ง แข็งแรง

เสริมสุขภาพ
4 โครงการรณรงค์การปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ ร้อยละ 50 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมี ส่านักปลัด

เพื่อสุขภาพ ประชาชน กลุ่มเปา้หมายที่เข้า ประชาชน สุขภาพ
ร่วมกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย อนามยัที่ดี

ที่เข้าร่วมกจิกรรม

5 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อใหป้ระชาชนใช้เวลา จ่านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ่านวนคร้ัง ประชาชนมี ส่านักปลัด

ต่าบลไทยาวาส ว่างใหเ้กดิประโยชน์ ที่ได้ สุขภาพ
ด่าเนนิการ แข็งแรง

รวม 5 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ เพื่อใหน้กัเรียนมอีาหาร นกัเรียนของ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จา่นวนนักเรียน นกัเรียนมี ส่านักปลัด

พฒันาเด็กเล็กของ องค์การบริหาร เสริม (นม) ที่ได้มาตรฐาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่ได้รับอาหาร อาหารเสริม 
ส่วนต่าบลไทยาวาส และมคุีณภาพ ส่งเสริม ของ องค์การบริหาร เสริม (นม) ที่ (นม) ที่ได้

พฒันาการส่าหรับเด็ก ส่วนต่าบลไทยาวาส ได้มาตรฐาน มาตรฐาน
และมคุีณภาพ และมีคุณภาพ

2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของ เพื่อใหน้กัเรียนมอีาหาร นกัเรียนของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จา่นวนนักเรียน นกัเรียนมี ส่านักปลัด

โรงเรียนวัดไทยาวาส (นลิด่า เสริม (นม) ที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนวัดไทยาวาส ที่ได้รับอาหาร อาหารเสริม 
พทิยานสุรณ์) และมคุีณภาพ ส่งเสริม (นลิด่าพทิยานสุรณ์) เสริม (นม) ที่ (นม) ที่ได้

พฒันาการส่าหรับเด็ก ได้มาตรฐาน มาตรฐาน
และมคุีณภาพ และมีคุณภาพ

3 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน เพื่อใหน้กัเรียนมอีาหาร นกัเรียนของ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จา่นวนนักเรียน นกัเรียนมี ส่านักปลัด

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ กลางวันที่เหมาะสมและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน
องค์การบริหารส่วนต่าบลไทยาวาส มคุีณภาพ ของ องค์การบริหาร กลางวนัที่ ที่เหมาะสม

ส่วนต่าบลไทยาวาส เหมาะสม และมคุีณภาพ
4 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน เพื่อใหน้กัเรียนมอีาหาร นกัเรียนของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จา่นวนนักเรียน นกัเรียนมี ส่านักปลัด

ของโรงเรียนวัดไทยาวาส (นลิด่า กลางวันที่เหมาะสมและ โรงเรียนวัดไทยาวาส ที่ได้รับอาหาร อาหารกลางวัน
พทิยานสุรณ์) มคุีณภาพ (นลิด่าพทิยานสุรณ์) กลางวนัที่ ที่เหมาะสม

เหมาะสม และมคุีณภาพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมี จ่านวน 1 คร้ังต่อ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ่านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมี ส่านักปลัด

เรียนการสอนของศูนย์พฒันา พฒันาการการเรียนรู้ที่ ปกีารศึกษา ที่ได้ด่าเนนิ พัฒนาการการ

เด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วน เหมาะสมและมี การ เรียนรู้ที่เหมาะสม

ต่าบลไทยาวาส ประสิทธิภาพ และมปีระสิทธภาพ

6 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพื่อส่าหรับสนับสนุนค่าใช้ ร้อยละ 100 ของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพงึพอ เด็กนกัเรียนมี ส่านักปลัด

ศึกษาส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ่ายในการจัดการศึกษา เด็กเล็กศูนย์พฒันา ใจของผู้ พฒันาการการ
ของ องค์การบริหารส่วนต่าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นค่า เด็กเล็กฯ ที่ได้รับการ ปกครอง เรียนรู้ที่
ไทยาวาส หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ สนบัสนนุค่าใช้จ่ายฯ เด็กเล็กฯ เหมาะสม และ

เรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน มปีระสิทธิภาพ
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7 โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล เพื่อพฒันาความรู้ ความ จ่านวน 1 คร้ังต่อปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่านวนคร้ัง ครูผู้ดูแลเด็กมีความ ส่านักปลัด

เด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วน สามารถส่าหรับครูผู้ดูแล ที่ได้รับการ รู้ความสามารถใน

ต่าบลไทยาวาส เด็กฯ อบรม การส่งเสริมการ

เรียนรู้และพฒันา

การส่าหรับเด็กที่

เหมาะสม

8 โครงการวัยเรียนสู่วัยรู้ของศูนย์ เพื่อเด็กเล็กศูนย์พฒันา นกัเรียนของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่านวน เด็กนกัเรียนมี ส่านักปลัด

พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กเล็กมพีฒันาการที่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กที่ พฒันาการที่
ส่วนต่าบลไทยาวาส เหมาะสมกบัวัยในด้าน ของ องค์การบริหาร ได้รับการ เหมาะสมกบั

ต่างๆ ส่วนต่าบลไทยาวาส พฒันา วัยในด้านต่างๆ
9 โครงการวันเด็กแหง่ชาติประจ่าปี เพื่อใหเ้ด็กได้ท่ากจิกรรม จ่านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ่านวน เด็กได้กล้าแสดง ส่านักปลัด

กล้าแสดงออกและมี คร้ังที่ได้ ออกและมีความ

ความคิดสร้างสรรค์ ด่าเนนิการ คิดสร้างสรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมลู ศูนย์การเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่านวนแหง่ ประชาชนได้ ส่านักปลัด

หอ้งสมดุประชาชน ข่าวสารของประชาชน ชุมชนและหอ้งสมดุ ที่ได้รับการ รับความรู้ใน
ประชาชน จ่านวน ด่าเนนิการ ด้านต่างๆอย่าง

1 แหง่ เหมาะสม
11 โครงการคุณธรรมสร้างคน คนสร้าง เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน ร้อยละ 50 ของเด็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ นกัเรียนและ ส่านักปลัด

ชาติ คุณธรรมส่าหรับนกัเรียน และเยาวชนในการ เด็กและ เยาวชนมี
และเยาวชนในต่าบล เข้าร่วมกจิกรรม เยาวชนใน คุณธรรมใน
ไทยาวาส การเข้าร่วม ตนเอง

12 โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียม เพื่อส่งเสริมสุขอนามยั ร้อยละ 90 ของเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของเด็ก เด็กเล็กของ ส่านักปลัด

ความพร้อมเด็กกอ่นวัยเรียนของ ใหก้บัเด็กเล็กศูนย์พฒันา เล็กศูนย์พฒันาเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ศูนย์พฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร เด็กเล็กองค์การบริหาร เล็กฯ ที่ได้รับการ เล็กฯได้รับการ เด็กเล็กฯ มี
ส่วนต่าบลไทยาวาส ส่วนต่าบลไทยาวาส ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ สุขภาพที่ดี

13 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข ร้อยละ 80 ของ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ นกัเรียนมคีวาม ส่านักปลัด

เอดส์และเพศสัมพนัธ์แกเ่ยาวชน ปญัหาเอดสืและเพศ นักเรียนโรงเรียนวัด นักเรียนโรง รู้และหา่งไกล
ในโรงเรียน สัมพนัธ์แกน่กัเรียนใน ไทยาวาส (นิลด่า เรียนวัดไทยา จากโรคเอดส์

โรงเรียน พิทยานุสรณ์) วาสฯที่เข้า และเร่ืองเพศ
 ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ สัมพนัธ์

14 โครงการหมอนอ้ยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี นกัเรียนของศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จา่นวนคร้ัง นักเรียนของศูนย์ ส่านักปลัด

พฒันาการที่สมวัย และ พฒันาเด็กเล็กฯ และ ของการด่าเนิน พฒันาเด็กเล็ก ฯ

ส่งเสริมสุขลักษณะที่ โรงเรียนวัดไทยาวาส กจืกรรม และโรงเรียนวดั

เหมาะสม ไทยาวาสมีพฒันา

การที่สมวยัและมี

สุขลักษณะที่เหมาะสม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการหนนูอ้ยฟนัสวย สุขภาพดี เพื่อส่งเสริมสุขอนามยั ร้อยละ 90 ของเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของเด็ก เด็กเล็กของ ส่านักปลัด

ด้านช่องปากใหก้บัเด็ก เล็กศูนย์พฒันาเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ศูนย์พฒันา
เล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เล็กองค์การบริหาร เล็กฯได้รับการ เด็กเล็กมี
องค์การบริหารส่วนต่าบล ส่วนต่าบลไทยาวาสที่ ตรวจสุขภาพ สุขภาพช่อง
ไทยาวาส ได้รับการตรวจช่องปาก ชอ่งปาก ปากที่ดี

16 โครงการหนนูอ้ยมอืสะอาด เพื่อส่งเสริมสุขอนามยั ร้อยละ 90 ของเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของเด็ก เด็กเล็กของ ส่านักปลัด

ใหก้บัเด็กเล็กศูนย์พฒันา เล็กศูนย์พฒันาเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหาร เล็กฯ ที่ได้รับการ เล็กฯได้รับการ เด็กเล็กฯ มี
ส่วนต่าบลไทยาวาส ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ สุขภาพที่ดี

17 โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสหว่ยใย เพื่อส่งเสริมสุขอนามยั ร้อยละ 90 ของเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็ก และ ส่านักปลัด

สุขภาพ ใหก้บัเด็ก และเยาวชน และเยาวชน ต่าบล เด็กและ เยาวชนมี
ต่าบลไทยาวาส ไทยาวาสมสุีขภาพ เยาวชนที่เข้า สุขภาพอนามยั

อนามยัที่ดี ร่วมโครงการ ที่ดี
18 โครงการอบรมใหค้วามรู้ศูนย์พฒันา เพื่อส่งเสริมสุขอนามยั ร้อยละ 90 ของเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของเด็ก เด็กเล็กของ ส่านักปลัด

เด็กเล็กปลอดโรค ใหก้บัเด็กเล็กศูนย์พฒันา เล็กศูนย์พฒันาเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหาร เล็กฯ มสุีขภาพ เล็กฯได้เขา้ เด็กเล็กฯ มี
ส่วนต่าบลไทยาวาส อนามยัที่ดี ร่วมโครงการ สุขภาพที่ดี

19 โครงการกอ่สร้างสระว่ายน้่าเพื่อการ เพื่อการเรียนรู้และพฒันา ร้อยละ 100 ของ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพงึพอ เด็กเล็กศูนย์ ส่านักปลัด

เรียนรู้และพฒันาการเด็กเล็กของ การที่สมวัยของเด็กเล็ก เด็กเล็กที่ได้รับการ ใจของผู้ พฒันาเด็กเล็กฯ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ ปกครอง มพีฒันาการที่
ส่วนต่าบลไทยาวาส องค์การบริหารส่วนต่าบล และพฒันาที่ เด็กเล็กฯ เหมาะสมกบั

ไทยาวาส เหมาะสม วัย
รวม 19 โครงการ 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์และปอ้งกนัโรค เพื่อปอ้งกนัและควบคุม ร้อยละ 100 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชน ส่านักปลัด

ไข้เลือดออกต่าบลไทยาวาส และลดการระบาดของ ประชาชนต่าบล ประชาชนที่ ปลอดภยัจาก
โรคไข้เลือดออก ไทยาวาสปลอดภยั ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือด

จากโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ออก
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด เพื่อปอ้งกนัและควบคุม ร้อยละ 90 ของสุนขั 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชน ส่านักปลัด

ภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ การระบาดของโรคพษิ และแมวที่ได้รับการฉีด ประชาชนที่ ปลอดภยัจาก
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ สุนขับา้ วัคซีนโรคพษิสุนขับา้ ปลอดภยั โรคพษิสุนขับา้
พระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา จากโรค
ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี พษิสุนขับา้
กรมพระศรีสวางควัฒน ์วรขัตติย
ราชนารี 

3 โครงการหมู่บา้นปรับเปล่ียน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ร้อยละ 50 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชน ส่านักปลัด

พฤติกรรมลดโรคตามแนวปรัชญา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด ประชาชนได้รับการ ประชาชนได้ สามารถปรับ
เศรษฐกจิพอเพยีงต่าบลไทยาวาส โรคตามแนวปรัชญา ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รับการปรับ เปล่ียน

เศรษฐกจิพอเพยีง ในลดโรคภยัต่างๆ เปล่ียน พฤติกรรมลด
พฤติกรรม โรคต่างๆ

4 โครงการไทยาวาสร่วมใจ ผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุ ส่านักปลัด

ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ต่าบลไทยาวาสใส่ใจ ต่าบลไทยาวาส ผู้สูงอายุที่เข้า มสุีขภาพช่อง
สุขภาพช่องปาก ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ ปากที่ดี

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการโภชนาการถูกวิธี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ร้อยละ 70 ประชาชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ ประชาชนต่าบล ส่านักปลัด

ชีวิตยืนยาว มโีภชนาการที่เหมาะสม ต่าบลไทยาวาสที่ ประชาชนที่เขา้ ไทยาวาสมโีภชนการ

เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ ที่เหมาะสม

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พกิาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ ร้อยละ 70 ของผู้ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของผู้ สุขภาพของผู้ ส่านักปลัด

ทพุลภาพและด้อยโอกาส พกิาร ทพุลภาพ และ พกิาร ทพุลภาพและ พิการทุพล พกิาร ทพุล
ด้อยโอกาสใหม้สุีขภาพ ด้อยโอกาสที่เข้าร่วม ภาพและด้อย ภาพ และด้อย
อนามยัที่ดี โครงการ โอกาสที่เข้า โอกาสมสุีข

ร่วมโครงการ ภาพอนามยัที่ดี
7 โครงการสุขภาพดี เร่ิมได้ที่มอืเรา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ร้อยละ 60 ประชาชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ ประชาชนต่าบล ส่านักปลัด

มสุีขภาพที่ดี ต่าบลไทยาวาสที่ ประชาชนที่เขา้ ไทยาวาสมสุีขภาพ

เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ ที่ดีและเหมาะสม

8 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัพษิภยั เพื่อรณรงค์และปอ้งกนัให้ ร้อยละ 60 ประชาชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ ประชาชน ส่านักปลัด

ของบหุร่ี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยว ต่าบลไทยาวาสที่ ประชาชนที่เขา้ หา่งไกลจาก
กบัพษิภยัของบหุร่ี เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ บหุร่ี

9 โครงการพระราชด่าริด้าน เพื่อส่งเสริมนสุขภาพ ประชาชนต่าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ ประชาชนใน ส่านักปลัด

สาธารณสุข ควบคุมและปอ้งกนัโรค ไทยาวาส หมู่ที่ 1 - 4 ประชาชนที่ ต่าบลมีสุขภาพ

ในหมู่บา้นและชุมชน ได้รับบริการ ที่ดี ห่างไกล

ด้านสาธารณ จากโรคต่างๆ
สุขอย่างทั่วถึง

รวม 9 โครงการ 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม

          3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรัก ร้อยละ 60 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดง ส่านักปลัด

มหาราชิน ี(วันแมแ่หง่ชาติ) ภกัดีต่อสถาบนัพระมหา ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เขา้ ความจงรักภักดี

กษตัริย์ กจิกรรม ร่วมกจิกรรม ต่อพระมหากษัตริย์

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรัก ร้อยละ 60 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดง ส่านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภกัดีต่อสถาบนัพระมหา ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เขา้ ความจงรักภักดี

5 ธันวามหาราช (วันพอ่แหง่ชาติ) กษตัริย์ กจิกรรม ร่วมกจิกรรม ต่อพระมหากษัตริย์

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรัก ร้อยละ 60 ของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดง ส่านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภกัดีต่อสถาบนัพระมหา ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เขา้ ความจงรักภักดี

(รัชกาลที่ 10) กษตัริย์ กจิกรรม ร่วมกจิกรรม ต่อพระมหากษัตริย์

4 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรัก ร้อยละ 60 ของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดง ส่านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ภกัดีต่อสถาบนัพระมหา ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เขา้ ความจงรักภักดี

(3 มถิุนายน) กษตัริย์ กจิกรรม ร่วมกจิกรรม ต่อพระมหากษัตริย์

5 โครงการปกปอ้งสถาบนัของชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความ ร้อยละ 80 ของ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ ประชาชนเห็น ส่านักปลัด

และสร้างความปรองดองสมาน ส่าคัญของสถาบันของชาติ ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เขา้ ความส่าคัญของ

ฉันทข์องคนในชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความ กจิกรรม ร่วมกจิกรรม สถาบันของชาติ

เป็นชาติและความสามัคคี อนัเป็นศูนยร์วม

และสร้างความปรองดอง แห่งความเป็นชาติ

สมานฉันท์ของคนในชาติ และสร้างความปรองดอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการน้่าคือชีวิต ศาสตร์พระราชา เพื่อนอ้มน่าปรัชญา แปลงเกษตรผสม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ่านวน ประชาชนมี ส่านักปลัด

สู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับ ผสานประชารัฐตัว ตัวอย่าง รายได้และมี
ใช้ในชีวิตประจ่าวัน และ อย่าง จ่านวน 1 แหง่ แปลงเกษตร คุณภาพชีวิต
ใหป้ระชาชนมรีายได้ ผสมผสาน ที่ดีขึ้น
เพิ่มขึ้น ประชารัฐ

รวม 6 โครงการ 320,000 270,000 320,000 320,000 320,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสืบสานประเพณีวัน เพื่อสืบสานประเพณีอนั จ่านวน 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่านวนคร้ัง สืบสานประ ส่านักปลัด

ลอยกระทง ดีงามใหค้งอยู่ต่อไป ที่ได้ เพณีอันดีงาม

ด่าเนนิการ ให้คงอยู่ต่อไป

2 โครงการรดน้่าด่าหวัผู้สูงอายุ และ เพื่อสืบสานประเพณีอนั ร้อยละ 60 ของผู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้ สืบสานประ ส่านักปลัด

ประเพณีสรงน้่าพระ (ประเพณี ดีงามใหค้งอยู่ต่อไป สูงอายุและประชาชน สูงอายแุละ เพณีอันดีงาม

สงกรานต์) ที่เข้าร่วมกจิกรรม ประชาชนที่เขา้ ให้คงอยู่ต่อไป

ร่วมกจิกรรม

3 โครงการหล่อเทยีนจ่าน่าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอนั จ่านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ่านวนคร้ัง สืบสานประ ส่านักปลัด

ดีงามใหค้งอยู่ต่อไป ที่ได้ เพณีอันดีงาม

ด่าเนนิการ ให้คงอยู่ต่อไป

4 โครงการครอบครัวสุขสันต์เข้า เพื่อส่งเสริมสถาบนั ร้อยละ 50 ของ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ ครอบครัวเกดิ ส่านักปลัด

วัดวันอาทติย์ ครอบครัว และศาสนา ประชาชนกลุ่มเปา้ ประชาชน ความกลมเกลียว

วัฒนธรรมในครอบครัว หมายที่เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย กนั เห็นความ

กจิกรรม ที่เข้าร่วม ส่าคัญถงึศาสนา

กิจกรรม วฒันธรรมอนัดีงาม

รวม 4 โครงการ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยัง่ยนื

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ ร้อยละ 60 ของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ กลุ่มสตรีมีความ ส่านักปลัด

กลุ่มสตรีต่าบลไทยาวาส สมาชิกกลุ่มสตรีต่าบล สมาชิกกลุ่ม รู้ความสามารถ

ใหม้รีายได้เพิ่มขึ้น ไทยาวาสในการเข้า สตรีเข้าร่วม ในด้านต่างๆ 

ร่วมโครงการ โครงการ เพื่อต่อยอดราย

ได้ให้เพิ่มขึ้น

2 โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการด่ารง ร้อยละ 60 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชน ส่านักปลัด

ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิ ชีวิตตามแนวทางเศรษฐ ประชาชนในการ ประชาชน สามารถด่ารง
พอเพยีง กจิพอเพยีง จนเกดิความ น่าความรู้ไปปฏิบัติ น่าความรู้ ชีวิตตามแนว

เข้มแข็งและสามารถพึ่ง ไปปฏบิติั ทางเศรษฐกจิ
พาตนเองได้ พอเพยีงอย่าง

เข้มแข็ง และ
พึ่งพาตนเองได้

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ร้อยละ 60 ของ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนมี ส่านักปลัด

สิทธิสตรี รู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั ประชาชนต่าบล ประชาชน ความรู้ความ
สิทธิสตรี ไทยาวาสเข้าร่วม ในการเข้า เข้าใจเร่ืองสิทธิ

โครงการ ร่วมโครงการ สตรีมากขึ้น

          4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 1  การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัน และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยัง่ยนื

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา้ เพื่อรณรงค์ใหห้นว่ยงาน ร้อยละ 60 ของ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ หนว่ยงานและ ส่านักปลัด

ช่วยชาติ และประชาชนเหน็ความ การลดการใช้ หนว่ยงาน ประชาชนเหน็
ส่าคัญของการประหยัด พลังงาน และประชา ความส่าคัญ
พลังงาน ชนลดการใช้ ของการประ

พลังงาน หยัดพลังงาน
รวม 4 โครงการ 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 1  การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัน และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยัง่ยนื

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุการ เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ ร้อยละ 50 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เกษตรกรมกีาร ส่านักปลัด

ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอด เพิ่มขึ้นในการน่าไปพฒันา เกษตรกรในการส่ง เกษตรกรใน ผลิต/ผลผลิต
สารพษิ ผลผลิตของตน เสริมและสนบัสนนุ การส่งเสริม ทางการเกษตร

ความรู้ในการผลิต/ผล และสนบั ปลอดสารพษิ
ผลิตทางการเกษตร สนนุความรู้

ปลอดสารพษิ
รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 1  การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัน และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          4.2  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการลดภาวะโลกร้อน ใช้ถุงผ้า เพื่อสร้างจิตส่านกึให้ ร้อยละ 60 ของ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ครัวเรือนใน ส่านักปลัด

แทนถุงพลาสติก ประชาชนลดการใช้ ครัวเรือนที่ลดการ ครัวเรือนที่ ต่าบลไทยาวาส

ถุงพลาสติก ใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้ ร่วมมือร่วมใจ

ถุงพลาสติก ลดใช้ถุงพลาสติก

รวม 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยูใ่นระดับต้นของประเทศ
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการลดขยะ ลดภาระของ เพื่อใหป้ระชาชนมจีิต ร้อยละ 70 ของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชนมี ส่านักปลัด

ชุมชนต่าบลไทยาวาส ส่านกึในการลดปริมาณ ครัวเรือนทั้งหมดใน ครัวเรือนมี จิตส่านกึในการ กองคลัง
ขยะในครัวเรือนและ ต่าบลแยกขยะอย่าง การคัดแยก ลดปริมาณขยะ
ชุมชน ถูกวิธี ขยะถูกวิธี ในครัวเรือน

และชุมชน
2 โครงการก่าจัดขยะมลูฝอยและ ลดปริมาณขยะในชุมชน จ่านวน 12 คร้ัง/ปี 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ่านวนคร้ัง ปริมาณขยะใน ส่านักปลัด

ส่ิงปฏกิลู ที่ได้ด่าเนนิ พื้นที่ลดลง กองคลัง
การทิ้ง

3 โครงการสวนสาธารณะเพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมใหม้สีวน สวนสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ่านวนสวน สวนสาธารณะ ส่านักปลัด

สาธารณะในพื้นที่ใหม้ี จ่านวน 1 แหง่ สาธารณะที่ มสีภาพ กองช่าง
สภาพสวยงามและ ได้รับการ สวยงามและ
เหมาะสม พฒันา เหมาะสม

รวม 3 โครงการ 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยูใ่นระดับต้นของประเทศ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ่านวน การทอ่งเที่ยว ส่านักปลัด

ต่าบลไทยาวาส ต่าบลไทยาวาส ใหม ่จ่านวน แหล่งทอ่ง ของต่าบล
1 แหง่ เที่ยวที่ได้รับ ไทยาวาสเปน็

การส่งเสริม ที่รู้จักมากขึ้น
และเพิ่มรายได้
ใหก้บัประชาชน
ในต่าบลมากขึ้น

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยูใ่นระดับต้นของประเทศ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกทอ่ระบายน้่า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้่าทว่ม ยาว 200 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ลดปญัหาน้่า ส่านักปลัด

หมู่บา้นยายหอ้ง หมู่ที่ 1 ขังบา้นเรือนประชาชน ประชาชน ทว่มขังบา้น กองช่าง
และแกไ้ขปญัหาสุขภาวะ ที่มคีวาม เรือนประชาชน
ของประชาชน พงึพอใจ และปญัหาสุข

ภาวะอนามยัที่
เหมาะสม

2 โครงการคลองสวยน้่าใส ไทยาวาส เพื่อพฒันาแหล่งน้่าต่างๆ จ่านวน 12 คลอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ่านวนคลอง แหล่งน้่า คลอง ส่านักปลัด

ร่วมใจพฒันา ในพื้นที่ใหม้สีภาพสวย ที่ได้รับการ สาขาต่างๆมี
งาม และเหมาะสม พฒันา สภาพสวยงาม

และเหมาะสม

3 โครงการรักน้่า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อพฒันาแหล่งน้่าต่างๆ ร้อยละ 60 ของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ แหล่งน้่า และ ส่านักปลัด

ในพื้นที่ใหม้สีภาพสวย พื้นที่เปา้หมายที่ พื้นที่เปา้ พื้นที่ต่างๆ มี
งาม และเหมาะสม ได้รับการพฒันา หมายที่ได้ สภาพสวยงาม

รับการพัฒนา และเหมาะสม

4 โครงการฝึกอบรมการบ่าบดัน้่าเสีย เพื่อรณรงค์ใหห้นว่ยงาน ร้อยละ 50 ของ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ หนว่ยงานและ ส่านักปลัด

ด้วย EM BALL และประชาชนเหน็ความ หนว่ยงานและ หน่วยงานและ ประชาชนเหน็
ส่าคัญของการบ่าบดั ประชาชนที่เข้ารับ ประชาชนที่เห็น ความส่าคัญ
น้่าเสีย การอบรม ความส่าคัญการ ของการบ่าบดั

บ่าบัดน้า่เสีย น้่าเสีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยูใ่นระดับต้นของประเทศ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.4  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการฝึกอบรมการท่าน้่าหมกั เพื่อรณรงค์ใหห้นว่ยงาน ร้อยละ 50 ของ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ หนว่ยงานและ ส่านักปลัด

จุลินทรีย์ และประชาชนเหน็ความ หนว่ยงานและ หน่วยงานและ ประชาชนเหน็
ส่าคัญของการรักษา ประชาชนที่เข้ารับ ประชาชนที่เห็นความส่าคัญ
ส่ิงแวดล้อม การอบรม ความส่าคัญ ของการรักษา

การรักษา ส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม

6 ก่าจัดวัชพชื (แรงงานคน) คลอง เพื่อพฒันาแหล่งน้่าต่างๆ คลองหลวง - คลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่านวนคู แหล่งน้่าและพื้นที่ ส่านักปลัด

หลวง - คลองขวาง หมู่ที่ 2 - 4 ในพื้นที่ใหม้สีภาพสวย ขวาง กว้างเฉล่ีย 5 ม. คลองที่ได้รับ ต่างๆ มสีภาพสวย

งามและเหมาะสม ยาว 2,890 ม. การพัฒนา งามและเหมาะสม

7 ขุดลอกคลองรางพกิลุ หมทูี่ 4 เพื่อพฒันาแหล่งน้่าต่างๆ คลองรางพกิลุ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ่านวนคู แหล่งน้่าและพื้นที่ ส่านักปลัด

ในพื้นที่ใหม้สีภาพสวย กว้างเฉล่ีย 8 เมตร คลองที่ได้รับ ต่างๆ มสีภาพสวย

งามและเหมาะสม ยาว 900 เมตร การพัฒนา งามและเหมาะสม

รวม 7 โครงการ 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยูใ่นระดับต้นของประเทศ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          5.4  แผนงานการเกษตร
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยั เพื่อน่าผลที่ได้รับจากการ การประเมนิความพงึ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จา่นวนคร้ังของ เพื่อประสิทธภิาพ ส่านักปลัด

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ส่ารวจไปพฒันาปรับปรุง พอใจต่อการปฏบิติั การประเมนิ ในการปฏิบัติงาน

ซ่ึงมิใช่เพื่อการจดัหา หรือปรับปรุง การปฏบิติังานใหม้ี งาน ของ อบต. ความพึงพอใจ ของอบต.ให้สอด

ครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือส่ิงกอ่สร้าง ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ไทยาวาส ต่อการปฏิบัติ คล้องกบัความ

จ่านวน 1 คร้ัง/ปี งาน ของ อบต. ต้องการของ

ไทยาวาส ประชาชนในต่าบล

2 โครงการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานทั่วไป เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน ร้อยละ 70 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ น่าข้อมูลที่ได้มา ส่านักปลัด

เพื่อการจัดท่าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ทั่วไปของชุมชนอย่าง ครัวเรือนที่ด่าเนนิ ครัวเรือนที่ ใช้ในการด่าเนิน

ตามภารกจิที่เกี่ยวข้องของต่าบล ครบถ้วน และน่าข้อมลูมา การจัดเกบ็ข้อมลู ด่าเนนิการ การพัฒนาและ

ไทยาวาส จัดท่าแผนพฒันาทอ้งถิ่น จัดเกบ็ แก้ไขปัญหาเพื่อ

ข้อมลู ตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชนให้ได้

มากที่สุด

3 โครงการใหค้วามรู้เร่ืองเผนที่ภาษี เพื่อใหผู้้บริหาร พนกังาน ผู้บริหาร พนกังาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร กองคลัง
และความรู้ด้านภาษี และประชาชนมคีวามรู้ และประชาชนทั่วไป พนักงานและ พนกังานและ

ระบบแผนที่ภาษี ประชาชนมี ประชาชนมี
ความรู้ระบบ ความรู้ระบบ
แผนที่ภาษี แผนที่ภาษี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติั สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา อบต. 

งานของผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก พนกังานส่วนต่าบล และ สมาชิกสภา อบต. สมาชกิสภา พนักงานส่วนต่าบล

สภา อบต. พนกังานส่วนต่าบล พนกังานจ้างมคีวามรู้ พนกังานส่วนต่าบล อบต.พนักงาน และพนักงานจา้ง

และพนกังานจ้าง ความเข้าใจในการปฏบิติั  และพนกังานจ้าง ส่วนต่าบล และ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

งานได้อย่างมปีระสิทธิ ที่ได้รับการอบรม พนักงานจา้งที่ ในการปฏิบัติงาน

ภาพและเหมาะสม ได้รับการอบรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ

และเหมาะสม

5 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบยีบ เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาอบต. 

การปฏบิติังานของผู้บริหารทอ้งถิ่น พนกังานส่วนต่าบล และ สมาชิกสภา อบต.  สมาชกิสภา พนักงานส่วนต่าบล

สมาชิกสภา อบต. พนกังานจ้าง พนกังานจ้างมคีวามรู้ พนกังานส่วนต่าบล อบต.พนักงาน และพนักงานจา้ง

ส่วนต่าบลและพนกังานจ้าง ความเข้าใจในกฎหมาย  และพนกังานจ้าง ส่วนต่าบล และ มคีวามรู้ ความ

ระเบยีบ แผนงานต่างๆ ที่ได้รับการอบรม พนักงานจา้งที่ เขา้ใจในกฎหมาย

ได้รับการอบรม ระเบียบ แผนงานต่างๆ

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

ปอ้งกนัและปราบปรามทจุริต สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา อบต. 

ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน พนกังานส่วนต่าบล และ สมาชิกสภา อบต. สมาชกิสภา พนักงานส่วนต่าบล

พนกังานจ้างมคีวามรู้ พนกังานส่วนต่าบล อบต.พนักงาน และพนักงานจา้ง

ความเข้าใจการปอ้งกนั  และพนกังานจ้าง ส่วนต่าบล และ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

และปราบปรามทจุริต ที่ได้รับการอบรม พนักงานจา้งที่ ในการปฏิบัติงาน

และผลประโยชนท์บัซ้อน ได้รับการอบรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ

และเหมาะสม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการ เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ของ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา อบต. 

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต่าบล และ สมาชิกสภา อบต. สมาชกิสภา พนักงานส่วนต่าบล

พนกังานส่วนต่าบล และพนกังาน พนกังานจ้างมคีวามรู้ พนกังานส่วนต่าบล อบต.พนักงาน และพนักงานจา้ง

จ้าง (OD) ความเข้าใจในการปฏบิติั  และพนกังานจ้าง ส่วนต่าบล และ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

งานได้อย่างมปีระสิทธิ ที่ได้รับการอบรม พนักงานจา้งที่ ในการปฏิบัติงาน

ภาพและเหมาะสม ได้รับการอบรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของ สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารทอ้งถิ่น บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา อบต. 

ราชการและการรักษาความปลอด พนกังานส่วนต่าบล และ สมาชิกสภา อบต.  สมาชกิสภา พนักงานส่วนต่าบล

ภยัในหนว่ยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน พนกังานจ้างมคีวามรู้ พนกังานส่วนต่าบล อบต.พนักงาน และพนักงานจา้ง

ความเข้าใจในกฎหมาย  และพนกังานจ้าง ส่วนต่าบล และ มคีวามรู้ความเขา้ใจ

ระเบยีบ แผนงานต่างๆ ที่ได้รับการอบรม พนักงานจา้งที่ ในการปฏิบัติงาน

ได้รับการอบรม อยา่งมปีระสิทธภิาพ

9 โครงการธรรมาภบิาลด้านการ เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร ร้อยละ 100 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่านักปลัด

บริหารจัดการองค์กร สมาชิกสภา อบต. และ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ผู้บริหารท้อง สมาชกิสภา อบต. 

บคุลากรในองค์กรน่า สมาชิกสภา อบต. ถิ่น สมาชิก และบุคลากรได้รับ

หลักธรรมาภบิาลมาใช้ และบคุลากรในองค์กร สภาอบต. ความรู้ในการ

ในการบริหารจัดการ ได้รับการส่งเสริม และบุคลากร บริหารจดัการตาม

ความรู้ตามหลัก ได้รับการส่ง หลักธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล เสริมตามหลัก และน่าไปปฏิบัติ

ธรรมาภิบาล ได้อยา่งเหมาะสม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อเปน็ศูนย์รวบรวม ศูนย์ปฏบิติัการร่วม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ ส่านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนของ ข้อมลูปญัหาความ ในการช่วยเหลือ ประชาชน รับความช่วย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ ต้องการของประชาชน ประชาชนของ ได้ความรับ เหลือ
อ่าเภอ อ่าเภอนครชัยศรี องค์กรปกครองส่วน ความช่วย
จังหวัดนครปฐม ทอ้งถิ่นระดับอ่าเภอ เหลือ

จ่านวน 1 แหง่
รวม 10 โครงการ 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา

145



      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง เพื่อใหผู้้บริหาร พนกังาน ผู้บริหาร พนกังาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร กองช่าง
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประชาชนมคีวามรู้ และประชาชนทั่วไป พนกังาน พนกังาน และ
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม เกี่ยวกบั พรบ.ควบคุม และประชา ประชาชนมี

อาคาร ชนมคีวามรู้ ความรู้เกี่ยว
เกี่ยวกบั กบั พรบ.ควบ
พรบ.ควบ คุมอาคาร
คุมอาคาร

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง เพื่อใหผู้้บริหาร พนกังาน ผู้บริหาร พนกังาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร กองช่าง
พรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543 และประชาชนมคีวามรู้ และประชาชนทั่วไป พนกังาน พนกังาน และ
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม เกี่ยวกบั พรบ.ขุดดิน และประชา ประชาชนมี

ถมดิน ชนมคีวามรู้ ความรู้เกี่ยว
เกี่ยวกบั กบั พรบ.ขุด

พรบ.ขุดดิน ดิน ถมดิน
ถมดิน

รวม 2 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเวทปีระชาคม เพื่อรับฟงั เพื่อใหป้ระชาชนได้เสนอ ร้อยละ 70 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ สามารถแกไ้ข ส่านักปลัด

ปญัหาความต้องการของประชาชน ปญัหาความต้องการใน ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่ ปญัหาความ
การแกไ้ขปญัหา เวทปีระชาคม เข้าร่วมเวที ต้องการได้อย่าง

ประชาคม มปีระสิทธิภาพ
2 โครงการเวทปีระชาคมระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้เสนอ ร้อยละ 70 ของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ สามารถแกไ้ข ส่านักปลัด

ต่าบล เพื่อรับฟงัปญัหาความ ปญัหาความต้องการใน ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่ ปญัหาความ
ต้องการของประชาชน การพฒันาต่าบล เวทปีระชาคม เข้าร่วมเวที ต้องการได้อย่าง

ประชาคม มปีระสิทธิภาพ
3 โครงการ องค์การบริหารส่วนต่าบล เพื่อใหบ้ริการเชิงรุกกบั ร้อยละ 70 ของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ ส่านักปลัด

ไทยาวาส ออกหนว่ยเคล่ือนที่ ประชาชนในต่าบล และ ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่ รับการบริการ
บริหารประชาชน เพื่อเปน็การอ่านวยความ กจิกรรม เข้าร่วม ในด้านต่างๆ

สะดวกแกป่ระชาชนใน กจิกรรม อย่างทั่วถึงและ

ต่าบล ได้รับความสะดวก
รวม 3 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการที่ดี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างที่ท่าการ องค์การ เพื่อใหม้สีถานที่ปฏบิติั ที่ท่าการหลังใหม่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ มสีถานที่ กองช่าง
บริหารส่วนต่าบลไทยาวาส ราชการมคีวามเหมาะสม ความพงึ ที่เหมาะสมใน
หลังใหม่ ในการรองรับการบริการ พอใจของ การบริการ

ประชาชน ประชาชน ประชาชน
2 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม หรือ เพื่อปรับปรุงอาคาร บริเวณที่ท่าการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ อาคารส่านกั กองช่าง

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณอาคาร ส่านกังานใหม้คีวาม องค์การบริหารส่วน ความพงึ งานมคีวาม
ที่ท่าการ องค์การบริหารส่วน เหมาะสมในการรองรับ ต่าบลไทยาวาส พอใจของ เหมาะสมใน

ต่าบลไทยาวาส การบริการประชาชน ประชาชน การบริการ
ประชาชน

รวม 2 โครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการตีเส้นจราจรถนน เพื่อ เพื่อลดอบุติัเหตุทางถนน จ านวน 40 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อบุติัเหตุทาง แผน กองช่าง
เตือนใหช้ะลอความเร็วบริเวณเขต ความพึง ถนนลดนอ้ย หมูบ่า้น
โรงเรียนและจุดอนัตรายต่างๆ พอใจของ ลง
ภายในต าบลไทยาวาส ประชาชน

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและทีผ่่านมา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

แบบ ผ. 02/1
          2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม หมูท่ี่ 1 - 4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน กองช่าง
ภายในต าบล สะดวกปลอดภยัในการ ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น

สัญจร พอใจของ และปลอดภยั
ประชาชน ในการสัญจร

รวม 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อแกป้ญัหาน้ าท่วมขัง กว้าง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน กองช่าง
สายเลียบทางรถไฟ (ท่าตลาด และประชาชนที่สัญจร ยาว 1,100 เมตร ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น
ซอย 5) หมูท่ี่ 1 ไปมาได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พอใจของ และปลอดภยั

และปลอดภยัมากยิง่ชึน้ หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ประชาชน ในการสัญจร
4,400 ตารางเมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน
เสริมเหล็ก (ต่อจากถนนคอนกรีต ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 750 เมตร ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น
เสริมเหล็กเดิม) สายเลียบชาย และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
แมน่้ า หมู่ที่ 2 (ท้ายคุ้ง ซอย 4/1) เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม กว้าง 4.50 เมตร 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน
เสริมเหล็ก (คสล.) สายท่ามอญ - ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 565.00 เมตร ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น
คลองสวนหมากต้ังแต่สวนนายกเล็ก และปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภยั
ถึงบา้นนายมนสั ชัยสนทิ หมูท่ี่ 3 เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

4 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดิน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สูง 2.00 เมตร 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน
ปอ้งกนัตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ระยะทาง 415.00 ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น
(คสล.) เลียบคลองรางพิกลุ และปลอดภยัในการ เมตร พอใจของ และปลอดภยั
(ต้ังแต่สวนนางสุนนัท์ ถึงบา้น เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร
นางลออ (ท่ามอญ ซอย 3) หมูท่ี่ 4

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

5 โครงการกอ่สร้างศาลารอรถโดยสาร เพื่อใหป้ระชาชนมศีาลา กว้าง 3.00 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน กองช่าง
บริเวณส่ีแยกสะพานคลองลัด ที่พักรอรถโดยสาร ยาว 4.00 เมตร ความพงึพอใจ ศาลารอรถ หมูบ่า้น
หมูท่ี่ 4 ของประชาชน โดยสาร

6 โครงการเสริมไหล่ทางถนนทั้งต าบล เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม กว้างข้างละ 0.50 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน กองช่าง
หมูท่ี่ 1 - 4 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก เมตร ความพึง ความสะดวก หมูบ่า้น

และปลอดภยัในการ พอใจของ และปลอดภยั
เดินทางสัญจร ประชาชน ในการสัญจร

7 โครงการติดต้ังการ์ดเรล (Guardrail) เพื่อลดอบุติัเหตุทางถนน จ านวน 40 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อบุติัเหตุทาง แผน กองช่าง
กนัตกขอบทาง บริเวณทางโค้งต่างๆ ความพึง ถนนลดนอ้ย หมูบ่า้น
ภายในต าบล พอใจของ ลง

ประชาชน
รวม 7 โครงการ 7,010,000 7,010,000 7,010,000 7,010,000 7,010,000

          1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
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      1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า หมูท่ี่ 1 - 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน กองช่าง
ท่อเมนประปาที่ช ารุด  พร้อมทั้ง ประปาใช้อย่างทั่วถึงและ ความพึง น้ าประปาใช้ หมูบ่า้น
ขยายเขตประปาสาธารณะ มคุีณภาพ พอใจของ อย่างทั่วถึง

ประชาชน และมคุีณภาพ
รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.4 แผนงานการพาณชิย์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนร้อยละ 80 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ แผน ส านักปลัด

ข่าว และเสียงตามสายหรือเสียง ทราบข้อมลูข่าวสาร ของจ านวนประชากร จ านวน รับทราบข้อมลู หมูบ่า้น
ไร้สายภายในต าบลไทยาวาส อย่างทั่วถึงและมี ทั้งหมดรับทราบ ประชากรที่ ข่าวสารอย่าง

ประสิทธิภาพ ข้อมลูข่าวสารต่างๆ รับทราบ ทั่วถึงและ
อย่างทั่วถึงและมี ข้อมลู ชัดเจน
ประสิทธิภาพ ข่าวสาร

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่3  การพัฒนาดา้นสังคม

          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อเพิ่มความปลอดภยั ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนและ แผน ส านักปลัด

(CCTV) ภายในพื้นที่ต าบลไทยาวาส ในชีวิตและทรัพย์สิน (CCTV) ในพื้นที่  ความพึง นกัท่องเที่ยวมี หมูบ่า้น
ของประชาชนและ ต าบลไทยาวาส พอใจของ ความปลอดภยั
นกัท่องเที่ยว ประชาชน ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่3  การพัฒนาดา้นสังคม

          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความสมคัร จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เกดิความ แผน ส านักปลัด

ต าบลไทยาวาส สมานสามคัคีระหว่างกนั กจิกรรม สามคัคี หมูบ่า้น
ภายในต าบล และระหว่าง ที่ได้ ระหว่างกนั 
ต าบลและหา่งไกลจาก ด าเนนิการ และประชาชน
ยาเสพติด เยาวชนห่างไกล

จากยาเสพติด
รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่3  การพัฒนาดา้นสังคม

          2.3  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน ร้อยละ 60 ประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน ส านักปลัด

โรคติดต่อ มคีวามรู้เกีย่วกบัโรค ต าบลไทยาวาสที่ ประชาชนทีเ่ขา้ ความรู้เกีย่ว หมูบ่า้น
ติดต่อ เข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ กบัโรคติดต่อ

รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

          3.1  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่3  การพัฒนาดา้นสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยนื

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ ร้อยละ 60 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมี แผน ส านักปลัด

ใหแ้กป่ระชาชนต าบลไทยาวาส ประชาชนในต าบล ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชน อาชีพและ หมูบ่า้น
ไทยาวาส โครงการ ที่เข้าร่วม คุณภาพชีวิต

โครงการ ที่ดีขึน้
2 โครงการส่งเสริม และสนบัสนนุการ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ ร้อยละ 70 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่ม ประชาชนมี แผน ส านักปลัด

แปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชนในต าบล งานของกลุ่มอาชีพ และ กลุ่มอาชีพในการ อาชพีในการ รายได้และ หมูบ่า้น
ไทยาวาส ใหป้ระชาชนในต าบลมี สนบัสนนุการแปรรูป สนบัสนนุแปร คุณภาพชีวิต

รายได้เพิ่มขึน้ ผลิตภณัฑ์ รูปผลิตภณัฑ์ ที่ดีขึน้
3 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ ร้อยะล 70 ของกลุ่ม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ กลุ่มสตรี กลุ่ม แผน ส านักปลัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และ ความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ อาชีพที่ได้รับการ กลุ่มอาชีพ อาชีพต่างๆ มี หมูบ่า้น
กลุ่มอาชีพต่างๆต าบลไทยาวาส ของกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เพิ่มเติมความรู้ ที่ได้รับการ ความรู้เพือ่

ต่างๆในการพัฒนาผลิต เพิ่มเติม พัฒนาผลิต

ภณัฑ์และรายได้สู่ชุมชน ความรู้ ภัณฑ์และสร้าง

รายได้สู่ชุมชน

รวม 3 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่1  การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัน และยกระดบัมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

          4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการปรับปรุงภมิูทัศนริ์มแมน่้ า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แพขนาดกว้าง 10.3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน การท่องเที่ยว แผน ส านักปลัด

นครชัยศรี  พร้อมกอ่สร้างแพริมน้ า ต าบลไทยาวาสในการ เมตร ยาว 15.00 แหล่งท่อง ของต าบล หมูบ่า้น
บริเวณวัดไทยาวาส ยกระดับคุณภาพแหล่ง เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ เที่ยวที่ได้รับ ไทยาวาสเปน็

ท่องเที่ยวต าบลไทยาวาส นอ้ยกว่า 154.5 การส่งเสริม ที่รู้จักมากขึน้
ตารางเมตร และเพิ่มรายได้

ใหก้บัประชาชน
ในต าบลมากขึน้

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

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมให้อยู่ในระดบัตน้ของประเทศ

งบประมาณและทีผ่่านมา

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่4  การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว

          5.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ คูคลองสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคู แหล่งน้ าและ แผน ส านักปลัด

คูคลองสาธารณะในต าบลไทยาวาส ในพื้นที่ใหม้สีภาพสวย จ านวน 8 คูคลอง คลองทีไ่ด้รับ พื้นที่ต่างๆ มี หมูบ่า้น
งามและเหมาะสม การพัฒนา สภาพสวยงาม

และเหมาะสม
รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมให้อยู่ในระดบัตน้ของประเทศ

งบประมาณและทีผ่่านมา

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่4  การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว

          5.2  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทีด่ี

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ของ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) โครงการ หลกั

1 โครงการเวทีประชาคมระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้เสนอ ร้อยละ 70 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ สามารถตอบ แผน ส านักปลัด

หมูบ่า้น เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการ ปญัหาความต้องการใน ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่ สนองความ หมูบ่า้น
จัดท าแผนชุมชน การพัฒนาชุมชน เวทีประชาคม เข้าร่วมเวที ต้องการในการ

ประชาคม พัฒนาในตรงจุด

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่5  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

          6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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      1. ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง คศล. เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 16,580,000 16,580,000 16,580,000 16,580,000 16,580,000 ร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง
เลียบคลองขวาง ม.1 บ้านท่าตลาด  ถงึ คมนาคมขนส่งให้ 1,950 เมตร ของเขื่อน ความสะดวก
ม.2 บ้านท้ายคุ้ง ต.ไทยาวาส เชื่อมต่อ มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร ที่ได้ และปลอดภัย
ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี ปลอดภัยในการ ด าเนินการ ในการเดิน

เดินทางสัญจร กอ่สร้าง ทางสัญจร
2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 6 เมตร 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 ร้อยละ ลดอบุัติเหตุ กองช่าง

 (คสล.) สายเลียบคลองหลวง - คลองขวาง คมนาคมขนส่งให้ ยาว 2,052 ของการ ของประชาชน
(ต้ังแต่สามแยกศาลาประชาคม หมูท่ี่ 2 มีความสะดวกและ เมตร ลดอบุัติเหตุ และประชาชน
ถงึ สามแยกบ้านนางสุภาพร อนิทร์ไพบูลย์ ปลอดภัยในการ หนาเฉล่ีย ทางถนน สัญจรไป - มา
หมูท่ี่ 4 ต าบลไทยาวาส  เชื่อมต่อ เดินทางสัญจร 0.15 เมตร มีความสะดวก
หมูท่ี่ 3 ต าบลง้ิวราย มากขึ้น

3 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ ลดอบุัติเหตุ กองช่าง
(คสล.) (ตลองกร่าง) สายไทยาวาส - คมนาคมขนส่งให้ 230 เมตร ของความ และประชาชน
หอมเกร็ด หมูท่ี่ 4 (พุทธมณฑลสาย 6) มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร พึงพอใจ สัญจรไป - มา
หมูท่ี่ 4 ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี ปลอดภัยในการ ของ มีความสะดวก
เชื่อมต่อต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน เดินทางสัญจร ประชาชน มากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      1. ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง คศล. เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง
เลียบคลองรางพิกลุ ม.4 ต.ไทยาวาส คมนาคมขนส่งให้ 230 เมตร ของเขื่อน ความสะดวก
อ.นครชัยศรี เชื่อมกบั ม.2 ต.หอมเกร็ด มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร ที่ได้ และปลอดภัย
อ.สามพราน ปลอดภัยในการ ด าเนินการ ในการเดิน

เดินทางสัญจร กอ่สร้าง ทางสัญจร
รวม 4 โครงการ 31,915,000 31,915,000 31,915,000 31,915,000 31,915,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      1. ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง คศล. เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 16,580,000 16,580,000 16,580,000 16,580,000 16,580,000 ร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง
เลียบคลองขวาง ม.1 บ้านท่าตลาด  ถงึ คมนาคมขนส่งให้ 1,950 เมตร ของเขื่อน ความสะดวก
ม.2 บ้านท้ายคุ้ง ต.ไทยาวาส เชื่อมต่อ มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร ที่ได้ และปลอดภัย
ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี ปลอดภัยในการ ด าเนินการ ในการเดิน

เดินทางสัญจร กอ่สร้าง ทางสัญจร
2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 6 เมตร 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 11,655,000 ร้อยละ ลดอบุัติเหตุ กองช่าง

 (คสล.) สายเลียบคลองหลวง - คลองขวาง คมนาคมขนส่งให้ ยาว 2,052 ของการ ของประชาชน
(ต้ังแต่สามแยกศาลาประชาคม หมูท่ี่ 2 มีความสะดวกและ เมตร ลดอบุัติเหตุ และประชาชน
ถงึ สามแยกบ้านนางสุภาพร อนิทร์ไพบูลย์ ปลอดภัยในการ หนาเฉล่ีย ทางถนน สัญจรไป - มา
หมูท่ี่ 4 ต าบลไทยาวาส  เชื่อมต่อ เดินทางสัญจร 0.15 เมตร มีความสะดวก
หมูท่ี่ 3 ต าบลง้ิวราย มากขึ้น

3 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ ลดอบุัติเหตุ กองช่าง
(คสล.) (ตลองกร่าง) สายไทยาวาส - คมนาคมขนส่งให้ 230 เมตร ของความ และประชาชน
หอมเกร็ด หมูท่ี่ 4 (พุทธมณฑลสาย 6) มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร พึงพอใจ สัญจรไป - มา
หมูท่ี่ 4 ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี ปลอดภัยในการ ของ มีความสะดวก
เชื่อมต่อต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน เดินทางสัญจร ประชาชน มากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      1. ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง คศล. เพื่อพัฒนาระบบ ระยะทาง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ ประชาชนมี กองช่าง
เลียบคลองรางพิกลุ ม.4 ต.ไทยาวาส คมนาคมขนส่งให้ 230 เมตร ของเขื่อน ความสะดวก
อ.นครชัยศรี เชื่อมกบั ม.2 ต.หอมเกร็ด มีความสะดวกและ สูง 2 เมตร ที่ได้ และปลอดภัย
อ.สามพราน ปลอดภัยในการ ด าเนินการ ในการเดิน

เดินทางสัญจร กอ่สร้าง ทางสัญจร
รวม 4 โครงการ 31,915,000 31,915,000 31,915,000 31,915,000 31,915,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐม ที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

    องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
165 

165 

ส่วนที ่4 

การติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนงานซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด   
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไทยาวาสจะด าเนินการไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน ในการวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไทยาวาส  ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  
หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
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ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

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

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

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

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

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

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ิน
ที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 

(5)  
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 สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่ าหรือไม่ต่ ากว่ าร้อยละห้าของการน าไปตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 การติดตามและประเมินผล 
เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งจะเป็นสิ่งทีเ่ชื่อมโยงให้แผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลนั้น จะช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
การด าเนินงานมีความชัดเจน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ 
และท่ีส าคัญสามารถช่วยในการไขแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สัมฤทธิผลผลเพียงใด  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวทางและหลักเกณฑ์ 
ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผล โดยท าการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังการ
ด าเนินโครงการ  ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการตามโครงการ (ผลผลิต) 
ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบ หลังจากที่ได้ด าเนินการตาม

โครงการว่า โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์) 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้นสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  และเกิดผลกระทบใด  
ทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

กระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ให้จัดให้มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยกลไกประชาคมหมู่บ้านและ

การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่ างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนาในโอกาสต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ช่วงเวลาการประเมิน  แบ่งได้เป็น  3  ระยะ  คือ 
1.  การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ไปด าเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทางเลือกต่างๆ ก าร
ประเมินค่าของผลการลงทุน  และประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

2.  การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างด าเนินโครงการ
ตามความเหมาะสม  ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย  หากมีความล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรแก้ไขอย่างไร 

3.  การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพ่ือหา
ข้อสรุปการด าเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไร  และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ได้ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่าง

ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ  หรือทิศทางในการด าเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุตาม
เป้าหมาย  หรือว่าควรจะมีโครงการอ่ืนใดเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกเพ่ือช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการ
นั้น   

การรายงานผล 
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องท ารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา

ทราบ  ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 
1. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา  และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมี

การด าเนินโครงการท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน 
2. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ

สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่เสียเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่ 
3. เมื่อประเมินผลหลังจากท าโครงการยังได้ทรายความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบ  

และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง 
5. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาโดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ไทยาวาสใช้
แบบรายงาน 2  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 1    แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 1  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 6 
เดือน 
(เดือน
เมษายน 
และเดือน
ตุลาคมของ
ทุกปี) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะ
ติดตาม

ฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายในเดือน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30วัน 
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สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แยกรายปีงบประมาณ 
           

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

    

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

    

แผนงานการพาณิชย์     
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

    

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

    

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

    

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

    

แผนงานงบกลาง     
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา     
แผนงานการ
สาธารณสุข 

    

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

    

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

    

ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

    

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

    

แผนงานการเกษตร     
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

    

แผนงานการเคหะ
และชุมชน 

    

แผนงานงบกลาง     
รวม     
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สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

 
     เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไดด้ าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน   

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

  

แผนงานการพาณิชย์   
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

  

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

  

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

  

แผนงานงบกลาง   
ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา   
แผนงานการ
สาธารณสุข 

  

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

  

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

  

แผนงานการเกษตร   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  

แผนงานงบกลาง   
รวม   
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แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ไทยาวาส  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส..............องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส......................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยทุธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 
หรือประจ าปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาส
ตร์ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             

 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ....... 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่

เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่มี
การยกเลิก 

โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการบริการ

สาธารณะและ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

            

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม และ

คุณภาพชีวิต 
            

3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนาวัฒนธรรม และ

การสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่

เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่มี
การยกเลิก 

โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ให้ยั่งยืน 
            

5. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยว 
            

6. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการที่ด ี
            

รวม             

 
3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

บริการสาธารณะและโครงสร้าง

พื้นฐาน 
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม 

และคุณภาพชีวิต         

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การศึกษา ศาสนาวฒันธรรม และ

การสาธารณสุข 
        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

เศรษฐกิจให้ยั่งยืน         
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ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว         

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการที่ด ี         

รวม         

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณที่

ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม - - - - - 

 

ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

-----------  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน...................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส..................องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส.................................. 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................................................................... 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี……………. 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
รวม   
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 3.1.2  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 (คิดเป็นร้อยละ) 

 

ประเด็น พอใจมาก
(10) 

พอใจ 
(7) 

พอใจน้อย
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด  การท าลาย  การรักษา   
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3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การ
ให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางแห่งยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1) ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน  จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านสาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้   จึงต้อง
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้อย่างทั่วถึง  

2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวดั (10) 

3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขต
การปกครองการเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร  และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร  ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคม
สงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การ
นับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ  
และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่าไม้  
ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  
ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  
สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดัวยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global 
Demand  และ Trend  ปัจจัยและสถานนการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ (lmpact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมติิต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analsis)/Global Demand/Trend  หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear  objective)  โครงการ
ต้องหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
โครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน  และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 
 
 
 
 

 

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ

น าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี

ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพ

การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ

การปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

 
 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัฒกรรม  ท าน้อย  ได้
มาก  เช่น  (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านการเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสขุ  วัฒนธรรม  ฯลฯ 

 
 

(5) 

 

5.7 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
5  ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  
(4)  ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

 
 

(5) 
 
 
 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของ
ราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ  เงินสะสม  หรือ  รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้
บอกแระสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ  (efficiency) ได้  เช่น  การก าหนดความ
พึงพอใจการก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์  คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.12 ผลคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 
 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตามโครงการ  (2)  วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3)  ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

 
 

(5) 
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