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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

ส่วนท่ี  ๑ 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  (แผนที่ประกอบ) 
    - ตั้งอยู่เลขท่ี  23  หมู่ที่  5  ตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออก 
ของอำเภอวังม่วง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังม่วงประมาณ  3.1  กิโลเมตร  
    - เนื้อท่ีทัง้หมดประมาณ  95.97  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  59,980  ไร่  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่          
ราบ   
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลซับสนุ่น  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ  ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  และ 

   ตำบลหนองย่างเสือ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลมะนาวหวาน,ตำบลนำ้สุด,ตำบลห้วยขุนราม   

   อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
        - จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ที ่1 บ้านท่าฤทธ์ิ    หมู่ที ่9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ที ่2 บ้านมอดินแดง    หมู่ที ่10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ที ่3 บ้านวังยาง    หมู่ที ่11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ที ่4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ที ่12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ที ่5 บ้านง้ิวงาม    หมู่ที ่13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมูท่ี ่6 บ้านป่าลานหินดาด   หมู่ที ่14 บ้านหลังเขา 
  หมู่ที ่7 บ้านซับกระทิง    หมู่ที ่15 บ้านท่อหนึ่ง 
  หมู่ที ่8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ที ่16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

      หมู่ที ่17 บ้านซับแห้ง 
  - จำนวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1-4 และหมู่ที่ 6-17 และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน  
คือ หมู่ที ่5   (คาบเกี่ยวอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง) 

แผนที่ตำบลวังม่วง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ  ตำบลวังม่วง  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรพืช
ไร่ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกทานตะวัน และมีพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤด ูดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 40 องศา
เซลเซียส  อากาศร้อนจัด   

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว   
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  15 องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ อบต.วังม่วง     
ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
   

แหล่งน้ำ จำนวน (แห่ง) หมายเหตุ 

หว้ย     4  
คลอง      7  
สระน้ำ  17  
ฝาย,ทำนบ   13  
บ่อบาดาล   45  
ประปาชนบท (หมู่บ้าน)   39  
บ่อน้ำตื้น   15  
ถังเก็บน้ำ คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.99   12  
ถังเก็บน้ำ คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
ระบบประปาถังแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. 

18 
73 

 

     

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตตำบลวังม่วงมีที่สาธารณะ จำนวน  101 ไร่  1  งาน  มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของไม้เป็นไมยื้นต้น  ผลัดใบ   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

อบต.วังม่วงได้จัดตั้งหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง  จำนวน  2  คน  รวมทั้งหมด  34  คน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  
เช่น  การลงประชามติเม่ือวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2559   ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  จำนวนผู้มาใช้
สิทธิออกเสียงประชามติ  4,001  คน  จากผู้มสิีทธิออกเสียงทั้งส้ิน  6,210  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.43   

๒.๑ เขตการปกครอง  
เดิมเป็นเขตการปกครองของตำบลคำพราน  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ต่อมาได้แยกเป็น

ตำบลวังม่วง  มีพ้ืนที่คลองวังม่วงเป็นเส้นแบ่งเขตตำบล  และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓3  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2538 ได้ทำการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอวังม่วงแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ว่าการ
อำเภอวงัม่วงจนถึงปัจจุบัน   
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลซับสนุ่น  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต ้          ติดต่อกับ  ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  และ 

   ตำบลหนองย่างเสือ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลมะนาวหวาน,ตำบลนำ้สุด,ตำบลห้วยขุนราม   

   อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
- จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมูท่ี ่1 บ้านท่าฤทธ์ิ    หมู่ที ่9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ที ่2 บ้านมอดินแดง    หมู่ที ่10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ที ่3 บ้านวังยาง    หมู่ที ่11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ที ่4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ที ่12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ที ่5 บ้านง้ิวงาม    หมู่ที ่13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมู่ที ่6 บ้านปา่ลานหินดาด   หมู่ที ่14 บ้านหลังเขา 
  หมูท่ี ่7 บ้านซับกระทิง    หมู่ที ่15 บ้านท่อหนึ่ง 
  หมู่ที ่8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ที ่16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

หมู่ที ่17 บ้านซับแห้ง 
  - จำนวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1-4 และหมู่ที่ 6-17 และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน  
คือ หมู่ที ่5   (คาบเก่ียวอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง) 

๒.๒ การเลือกต้ัง 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตตำบลวังม่วงยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานอบต.วังม่วง เสนอแนะในกิจกรรมของ
ตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ  6,210     คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  คร้ังล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕9) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามต ิ 4,001  คน  จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  6,210  คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.43   

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกมาจากคำส่ัง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกต้ัง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี) 
                 ประชากรทั้งส้ิน  8,336  คน    แยกเป็นชาย  4,086  คน หญิง  4,250  คน 
        จำนวนครัวเรือนทั้งส้ิน  3,323  ครัวเรือน 
 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2563 รวม 
(คน) 

ประชากรปี 2564 รวม (คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมู่ที ่0 วังม่วง 40 33 73 8 5 13 

1 บ้านท่าฤทธิ์ 400 436 836 401 437 838 

2 บ้านมอดินแดง 264 306 570 268 307 575 

3 บ้านวังยาง 239 236 475 236 235 471 

4 บ้านโป่งตะขบ 180 200 380 175 198 373 

5 บ้านง้ิวงาม 198 215 413 202 210 412 

6 บ้านป่าลานหินดาด 432 446 878 435 445 880 

7 บ้านซับกระทิง 163 169 332 165 167 332 

8 บ้านหาดเล็บยาว 346 330 676 350 334 684 

9 บ้านหนองบอน 316 337 653 316 336 652 

10 บ้านโป่งเก้ง 231 218 449 226 219 445 

11 บ้านสวนมะเดื่อ 204 216 420 201 212 413 

12 บ้านคลองกระทิง 180 205 385 186 207 393 

13 บ้านคลองมะเกลือ 227 188 415 227 190 417 

14 บ้านหลังเขา 90 89 179 92 90 182 

15 บ้านท่อหนึ่ง 174 189 363 178 191 369 

16 บ้านหาดเล็บยาว 2 82 109 191 84 110 194 

17  บ้านซับแห้ง 330 354 684 336 357 693 

รวมทั้งส้ิน 4,096 4,276 8,372 4,086 4,250 8,336 
 

 หมายเหตุ  ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตร  ทีท่ำการปกครองอำเภอวังม่วง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2561 รวม 
(คน) 

ประชากรปี 2562 รวม (คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมู่ที ่0 วังม่วง 36 33 69 36 33 69 

1 บ้านท่าฤทธิ์ 392 429 821 393 430 823 

2 บ้านมอดินแดง 269 306 575 262 310 572 

3 บ้านวังยาง 230 248 478 241 251 492 

4 บ้านโป่งตะขบ 174 204 378 176 201 377 

5 บ้านง้ิวงาม 190 199 389 196 206 402 

6 บ้านป่าลานหินดาด 435 442 877 435 448 883 

7 บ้านซับกระทิง 163 167 330 158 166 324 

8 บ้านหาดเล็บยาว 374 337 684 349 335 684 

9 บ้านหนองบอน 312 337 649 321 337 658 

10 บ้านโป่งเก้ง 228 208 436 229 215 444 

11 บ้านสวนมะเดื่อ 204 220 424 205 219 424 

12 บ้านคลองกระทิง 193 216 409 187 210 397 

13 บ้านคลองมะเกลือ 233 192 425 228 190 418 

14 บ้านหลังเขา 94 91 185 91 93 184 

15 บ้านท่อหนึ่ง 181 197 378 179 194 373 

16 บ้านหาดเล็บยาว 2 82 110 192 79 107 186 

17  บ้านซับแห้ง 336 360 696 340 357 697 

รวมทั้งส้ิน 4,099 4,296 8,395 4,105 4,302 8,407 
 

หมายเหตุ  สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบสถิติทางการทะเบียน  สำนักการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2559 รวม 
(คน) 

ประชากรปี 2560 รวม (คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมู่ที ่0 วังม่วง 38 34 72 37 32 69 

1 บ้านทา่ฤทธิ์ 384 408 792 383 415 798 

2 บ้านมอดินแดง 279 294 573 275 305 580 

3 บ้านวังยาง 222 245 467 230 244 474 

4 บ้านโป่งตะขบ 176 202 378 176 202 378 

5 บ้านง้ิวงาม 195 184 379 194 189 383 

6 บ้านป่าลานหินดาด 446 458 904 442 446 888 

7 บ้านซับกระทิง 161 170 331 162 169 331 

8 บ้านหาดเล็บยาว 331 337 668 336 334 670 

9 บ้านหนองบอน 316 337 653 311 334 645 

10 บ้านโป่งเก้ง 226 205 431 224 207 431 

11 บ้านสวนมะเดื่อ 203 220 423 203 218 421 

12 บ้านคลองกระทิง 194 212 406 198 217 415 

13 บ้านคลองมะเกลือ 217 199 416 222 189 411 

14 บ้านหลังเขา 96 87 183 92 88 180 

15 บ้านท่อหนึ่ง 179 186 365 184 195 379 

16 บ้านหาดเล็บยาว 2 94 110 204 92 116 208 

17  บ้านซับแห้ง 319 339 658 328 347 675 

รวมทั้งส้ิน 4,076 4,227 8,303 4,089 4,247 8,336 
 

หมายเหตุ  สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบสถิติทางการทะเบียน  สำนักการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๓.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรไม่เคยได้รับการศึกษา  จำนวน  202  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  3.36 %  ระดบัอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.88 %  ต่ำกว่าชั้นประถม 
ศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.6)  จำนวน  300  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.99 %  จบชั้นประถมศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.6) 
จำนวน  2,612  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.42 %  มัธยมศึกษาตอนต้น  (มศ. 1-3 หรือ ม.1-3)  จำนวน  1,103 
คน  คิดเป็นร้อยละ  18.34 %   มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5 หรือ ม.4-6)  จำนวน  944  คน  คิดเป็นร้อยละ 
15.69 %  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  หรือ ปวส.  จำนวน  309  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.14 %  ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  จำนวน  407  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.77 %  สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 
0.42 %     

 
จำนวนประชากรจำแนกระดับการศึกษาปี  2562 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล 
 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด   2,090  ครัวเรือน 
 - จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 6,015  คน 
 - เพศชาย    2,918  คน 
 - เพศหญงิ    3,097  คน   

 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม  
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 87 1.45 115 1.91 202 3.36 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 65 1.08 48 0.80 113 1.88 

ต่ำกว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 136 2.26 164 2.73 300 4.99 

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 1,264 21.01 1,348 22.41 2,612 43.42 

มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3 หรือ ม.1-3) 593 9.86 510 8.48 1,103 18.34 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ. 4-5 หรือ ม.4-6) 

468 7.78 476 7.91 944 15.69 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 151 2.51 158 2.63 309 5.14 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 143 2.38 264 4.39 407 6.77 

สูงกว่าปริญญาตรี 11 0.18 14 0.23 25 0.42 

รวม 2,918 48.51 3,097 51.49 6,015 100.00 
 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  เนื่องจากข้อมลู จปฐ. ปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองข้อมูล 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพ้ืนที ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 3 
แหง่  เตียงคนไข้  จำนวน  6  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จำนวน   -      แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน      จำนวน   -   แห่ง    
     (๒)  สถานการณ/์ปญัหาสุขภาพ  

ลำดับที่ โรค 
ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 

๑ โรคอุจจาระร่วง 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 
๓ โรคไข้เลือดออก 
๔ โรคปอดบวม 
๕ โรคตาแดง 
6 โรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) 

 

๔.๓ อาชญากรรม 

  อบต.วังม่วงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งอบต.ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการตั้งจุดตรวจประชารัฐ
ของหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้าน  จึงทำให้เหตุอาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตำบลวังม่วงวิธีการแก้ปัญหาของอบต.วังมว่ง
ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ทั้งนี้ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  
ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไข
ได ้ ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.วังม่วง  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรวังม่วงได้ร่วมมือกับทาง

อำเภอวังม่วง  และอบต.วังม่วง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือนำตัวมาบำบัดและฝึกอบรมอาชีพให้เพ่ือลด
ปัญหาผู้ติดผู้เสพในเขตตำบลวังม่วงนั้น  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย สืบเนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของอบต.วังม่วงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของอบต.วังม่วง  
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.วังม่วงก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.1  การคมนาคมขนส่ง  

ในเขตตำบลวังม่วงมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.วังม่วง ที่เป็นถนนลาดยางจำนวน  21 เส้นทาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  14 เส้นทาง  ถนนหินคลุกจำนวน  5 เส้นทาง  ถนนลูกรังจำนวน  41 เส้นทาง  
โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.วังม่วง ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.วังม่วง มีเส้นทางคมนาคม  
ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต.วังม่วงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒098   มวกเหล็ก – อำเภอวังม่วง - ลำนารายณ์ 
    -  หมายเลข 4005  สายหน้าอบต.วังม่วง – ซับสนุ่น 
    -  หมายเลข 2273   มวกเหล็ก – อำเภอวังม่วง 
   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   5    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจำทาง   สายซับน้อยเหนือ - จังหวัดสระบุรี 
    -  รถไฟ (รฟท.)   สาย ไม่มี  

๑.๔)  ถนน 

                ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ,ทางหลวงชนบท  จำนวน    7    สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน      2     สาย  ระยะทาง    27.009   กม. 

                  ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง   - กม. 
                      ลาดยาง จำนวน    5   สาย  ระยะทาง    46.690 กม. 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

ถนนของท้องถิ่น  อบต.วังม่วง    จำนวน    52  สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    11   สาย  ระยะทาง   ๑0.559 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จำนวน      30      สาย  ระยะทาง   7๗.772 กม.  
                    หินคลุก       จำนวน    2   สาย  ระยะทาง     2.380 กม. 

                  ลูกรัง   จำนวน    18   สาย  ระยะทาง   12.980       กม. 
๕.2 การไฟฟา้ 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตตำบลวังม่วงมีพ้ืนที่
กว้างมากทำให้มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเยอะ  อบต.วังม่วงดำเนินการตามความต้องการไฟฟ้ามากไป
หาน้อยเป็นลำดับ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ หน่วยงานเพ่ือขออุดหนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือเช่น  อบจ.สระบุรี เป็นต้น   

๕.3 การประปา 
การประปา อบต.วังม่วงได้ดำเนินการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กรูปแชมเปญให้กับหมู่บ้านภายใน

ตำบลวังม่วง ซึ่งได้ก่อสร้างไปทั้งหมด  จำนวน  73 แห่ง   โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้านเอง  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้ในหน้าแล้งบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นน้ำในดินซึ่งเราไม่สามารถทราบปริมาณน้ำได้
ว่ามีมากน้อยเพียงใด  จะพอใช้ในหน้าแล้งหรือไม่  และเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำ
ดิบในการผลิตประปา ประปาของอบต.วังม่วงยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  พ้ืนที่อยู่ใกล้
เขือ่นป่าสักชลสิทธ์ิได้บริเวณใกล้น้ำไม่สามารถเจาะน้ำประปาใช้ได้เลย  การแก้ปัญหาคือ การขุดสระน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำ
ไว้ทำระบบประปา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
 5.4  โทรศัพท์ 

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่แทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะ  การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนที่  หรือโทรศัพท์มือถือ  (บ้างเรียกวิทยุโทรศัพท์)  คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่ือสารสอง
ทางผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ใช้คล่ืนวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน  โดยเครือข่ายของ
โทรศัพท์เคล่ือนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้
ให้บริการอ่ืน  โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีความสามารถเพ่ิมขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อโทรศัพท์
อัจฉริยะ 

โทรศัพท์เคล่ือนที่ในปัจจุบันนอกจากความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว  ยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เพ่ิมข้ึนมา เช่น การส่งข้อความส้ันเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส   
 5.5  โปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

1)  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อยู่หา่งจากที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง  ประมาณ  3  กิโลเมตร 
2)  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อยู่ห่างจากบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)  

สาขาวังมว่ง  ประมาณ  3.1  กิโลเมตร 
3)  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงบริษัท  อยู่ห่างจาก  Flash Express (แฟลซ เอ็กซ์เพรส)   

สาขาวังม่วง  ประมาณ  5.3  กิโลเมตร 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขต อบต.วังม่วง ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ  ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  ดังนี้ 

 - การประกอบอาชีพของประชากร ได้แก่ 
    1) อาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด ทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว มันสำปะหลัง เป็นต้น 
    2) อาชีพปศุสัตว์ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการค้า เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคนม โคเนื้อ เป็นต้น   
    3) อาชีพรับจ้างทั่วไป ได้แก่ การรับจ้างโรงงานต่างๆ และรับจ้างทำการเกษตร เปน็ต้น 
    4) อาชีพประมงน้ำจืด ได้แก ่การทำการประมงบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น 

๖.๒ การประมง 
  อาชีพประมงน้ำจืด ได้แก่ การทำการประมงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิและแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น 

๖.๓ การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  สุกร เป็ด 
ไก ่โคนม โคเนื้อ แพะ เป็นต้น   

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม,รีสอร์ท  3 แห่ง 
ร้านอาหาร  1 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 

๖.๕ การทอ่งเที่ยว 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ของตำบลวังม่วงจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่น ๆ อยู่ 2 แห่ง คือ 1. น้ำตกป่าลาน
หินดาด  2.น้ำตกสวนมะเดื่อและแหล่งโบราณคดีอีก 1 แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบและมีทุ่งดอก
ทานตะวันบาน  แต่จะต้องมีการปรับปรุงและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
เยอะ  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที่ หมายเหตุ 

1 น้ำตกป่าลานหินดาด หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด  
 
 

2 น้ำตกสวนมะเด่ือ หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ  
 
 

3 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
ตะขบ 

หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

4 ทุ่งดอกทานตะวันบาน เขตพื้นที่ตำบลวังม่วง  

 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

- หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่  ได้แก่ (ข้อมูลจากการเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 
 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2564 หมายเหตุ 

ป๊ัมหลอด     11  

ฟาร์ม         17  

โรงขูดไก่      14  

ค้าของเก่า 2  

อู่ซ่อมรถยนต์ 3  

ห้องเชา่ 6  

ร้านซ่อมโทรทัศน์ 1  

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้   1  

 
          ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด - - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ  74 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอรม์าเก็ต  -         แห่ง 

 -  กลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มอาชีพจักสานใบลาน   หมู่ที ่1 บ้านท่าฤทธ์ิ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าฤทธ์ิ   หมู่ที ่1 บ้านท่าฤทธ์ิ 
-กลุ่มอาชีพดอกไม้จากเกล็ดปลา   หมู่ที ่3 บ้านวังยาง 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังยาง   หมู่ที ่3 บ้านวังยาง 
-กลุ่มอาชีพเล้ียงผ้ึงตำบลวังม่วง    หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับกระทิง  หมู่ที ่7 บ้านซับกระทิง 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน  หมู่ที ่9 บ้านหนองบอน 
-กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง   หมู่ที ่10 บ้านโป่งเกง้ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองกระทิง  หมู่ที ่12 บ้านคลองกระทิง 
-กลุ่มอาชีพกระเป๋าถักเชือกฟาง   หมู่ที ่13 บ้านคลองมะเกลือ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรกำลังศึกษา  จำนวน  1,212  คน  ร้อยละ  20.15 
ไม่มีอาชีพ  จำนวน  317  คน  ร้อยละ  5.27  ประกอบอาชีพเกษตร-ทำนา  125  คน  ร้อยละ  2.08  ประกอบ
อาชีพเกษตร-ทำไร  จำนวน  1,318  คน  ร้อยละ  21.19  ประกอบอาชีพเกษตร-ทำสวน  จำนวน  8  คน  ร้อย
ละ  0.13  ประกอบอาชีพเกษตร-ประมง  จำนวน  30  คน  ร้อยละ  0.50  ประกอบอาชีพเกษตร-ปศุสัตว์  
จำนวน  155  คน  ร้อยละ  2.58  ประกอบอาชีพพนักงาน-รับราชการ  จำนวน  87  คน  ร้อยละ  1.45  
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  15  คน  ร้อยละ  0.25  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  จำนวน  229  คน  ร้อย
ละ  3.81  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  จำนวน  1,930  คน  ร้อยละ  32.09  ประกอบอาชีพค้าขาย  จำนวน  
308  คน  ร้อยละ  5.12  ประกอบอาชีพส่วนตัว  จำนวน  74  คน  ร้อยละ  1.23  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  จำนวน  
207  ร้อยละ  3.44 

 
จำนวนประชากร  จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล 
 

 - มีครัวเรือนทั้งหมด   2,090  ครัวเรือน 
 - จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 6,015  คน 
 - เพศชาย    2,918  คน 

- เพศหญิง    3,097  คน  
 

จำแนกตามประเภทอาชีพ 

ประเภทอาชีพ เพศชาย เพศหญิง รวม  
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

กำลังศึกษา 599 9.96 613 10.19 1,212 20.15 

ไม่มีอาชีพ 138 2.29 179 2.98 317 5.27 

เกษตร-ทำงาน 64 1.06 61 1.01 125 2.08 

เกษตร-ทำไร่ 663 11.02 655 10.89 1,318 21.91 

เกษตร-ทำสวน 3 0.05 5 0.08 8 0.13 

เกษตร-ประมง 19 0.32 11 0.18 30 0.50 

เกษตร-ปศุสัตว์ 69 1.15 86 1.43 155 2.58 

พนักงาน-รับราชการ 39 0.65 48 0.80 87 1.45 

พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 7 0.12 8 0.13 15 0.25 

พนักงานบริษทั 107 1.78 122 2.03 229 3.81 
รับจ้างทั่วไป 993 16.51 937 15.58 1,930 32.09 
ค้าขาย 111 1.85 197 3.28 308 5.12 
ธุรกิจส่วนตัว 32 0.53 42 0.70 74 1.23 
อาชีพอ่ืน ๆ 74 1.23 133 2.21 207 3.44 

รวม 2,918 48.51 3,097 51.49 6,015 100.00 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  เนื่องจากข้อมลู จปฐ. ปี 2563 ยังไมผ่่านการรับรองข้อมูล 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

       วัด/สำนักสงฆ ์  13    แห่ง         
7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีกวนกระยาสาทร  ประมาณเดือน   กันยายน  ตุลาคม 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการสานหมวกจากใบลาน  วิธีการทำกระเป๋าถักเชือกฟาง และวิธีการเล้ียงผ้ึง  
เป็นต้น   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง    

7.๔ OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  ผ้าทอพ้ืนเมือง กระเป๋าถักเชือกฟาง เครื่องจักสานหมวกใบลาน  ผลิตภัณฑ์จากน้ำผ้ึง   
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  (อยู่นอกเขต) 
ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา  สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียง
ได้ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได ้

8.๒ ป่าไม้  มีพ้ืนทีป่่าไม้  จำนวน 6,063 ไร่ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตตำบลวังม่วงไม่มีภูเขา 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  น้ำตกสวนมะเดื่อ  

น้ำตกป่าลานหินดาด   
8.5  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ของตำบลวังม่วงส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินลูกรัง  ทำให้การเพาะปลูกพืชผลไม่ได้ผลิตเท่าที่ควร  
และน้ำใต้ดินเป็นหินปูน  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่ง
อ่ืน  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  ไม่มีที่ทิ้งขยะ
ที่ใกล้ๆ ในพ้ืนที่  ต้องนำขยะไปทิ้งท่ีโรงปูน TPI แก่งคอย เป็นต้น    
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
9.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที ่17   

มีพื้นที่ท้ังหมด  54,993    ทำการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
            บาท/

ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

           ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
            บาท/

ไร ่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
            บาท/

ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
             บาท/

ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
            บาท/

ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่
            บาท/

ไร ่
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย   500   ครัวเรือน 

 47,928  ไร ่    1,300   กก./ไร ่
   11,700    บาท/

ไร ่
   11,000   

บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด  600    ครัวเรือน 

 4,157    ไร ่ 1,700     กก./ไร ่ 6,120    บาท/ไร ่
6,000   บาท/

ไร ่
  ไร่มันสำปะหลัง  300    ครัวเรือน 

   2,908 ไร ่    800  กก./ไร ่    1,520    บาท/ไร ่
    1,600   

บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่

            บาท/
ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่

            บาท/
ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

9.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
(๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที ่17   

มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ำ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ 900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 1. แม่น้ำ - - - - - - 
 2. ห้วย/ลำธาร 4 - ✓  ✓ 1 % 

 3. คลอง 7 - ✓  ✓ 1 % 

 4. หนองน้ำ/บึง 1 - ✓  ✓ 1 % 
 5. น้ำตก 2 - ✓  ✓ 2 % 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 

 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ำ - - - - - - 
 3. ฝาย 10 - ✓  ✓ 10% 

 4. สระ 2 - ✓  ✓ 10 % 

 5. คลองชลประทาน - - - - - - 

 6. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

9.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที ่17   

มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 45 ✓  ✓  2 % 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ 15  ✓  ✓ 2 % 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

61 ✓   ✓  80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาชนบท) 39  ✓  ✓ 8 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ -      
4.6 อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) ถังเก็บน้ำ คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.
99   
4.6.2) ถังเก็บน้ำ คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
4.6.3)                               . 
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๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

ส่วนที่ส่วนที่  ๒๒  
 
 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๖๕  กำหนดให้รัฐ  พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม 
การตรวจสอบและการประเมินผล  รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้เป็นไปตามที่กกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ต่าง ๆ  รวม  ๖  คณะ  เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่กำหนด  ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  เพ่ือประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่  กฎหมายกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐  ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ซึ่งจะต้องนำไปสู่  การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ย่ังยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุก
คน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที ่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยัง
อยู่ในระดับต่ำ  คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาของประเทศ  มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน  การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความ
เหล่ือมล้ำ  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ  เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติส่ิงแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยัง
เป็นประเด็นสำคัญสำหรับ  การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนและมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด  ความ
ต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร  สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  ความท้าทายใหม่ ๆ  ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ  การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ  ตลอดจน  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศ  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านต่าง ๆ ที่
รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  มั่งค่ัง 
และย่ังยืน 

วิสัยทัศน์  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมี
คุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ  ประกอบด้วย   

๑)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย   
๒)  ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้   
๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
๔)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ   
๖)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  โดยประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  คือ  ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  

เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย  เอกราช  อธิปไตยและมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ  เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง 
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  (๔)  บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่าง ประเทศ  และ  (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็น  ได้แก่  

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
บ้านเมือง  โดย  (๑)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  (๒)  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  (๓)  
การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร
มาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  (๔)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่
สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม  และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดขึ้น  โดย  (๑)  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  (๒)  การติดตามเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติ
ขึ้นใหม่  (๓)  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  (๔)  การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง  โดย  (๑)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ  (๒)  การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน  ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ  และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ  และ  (๓)  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข  สันติสุข  ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก  อย่าง
ย่ังยืน  โดย  (๑)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  และ  (๓)  การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพ่ือนบ้าน  ภูมิภาค  โลกรวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ  ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการใช้หลักธรรมาภิบาล  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดย  (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
สำหรับการติดตาม  เฝ้าระวัง  แจ้งเตือน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม  อย่างเป็นรูปธรรม  (๒)  การ
บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนา  ประเทศในมิตอ่ืน ๆ  และ  (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน  แนวคิด  ๓  ประการ  ได้แก่  (๑)  “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ  ที่หลากหลาย  
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ  น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง   โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓) “สร้าง
คุณค่าใหม่ ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์  ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคน  ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  รายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์  มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้  (๒)  ผลิตภาพการผลิตของประเทศ  ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  (๓)  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา  และ  (๔)  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถใน
การแข่งขัน  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็น ได้แก ่

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า  ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต  ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร  ประกอบด้วย  (๑)  เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  (๒)  เกษตรปลอดภัย  (๓) เกษตรชีวภาพ (๔)  
เกษตรแปรรูป  และ  (๕)  เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่ขับเคล่ือนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  (๓)  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  (๔)  
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ  (๕)  อุตสาหกรรม  ความมั่นคงของประเทศ 

๓.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  (๑)  ท่องเที่ยวเชิง  
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  (๒)  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  (๓)  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความงามและแพทย์แผนไทย  (๔)  
ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ำ  และ  (๕)  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.  โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย  เชื่อมโลก  ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม  พ้ืนที่และเมือง  รวมถึงเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โดย  (๑) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ  (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  และ  (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕.  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  ที่มีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  และ  (๕)  
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ สติปัญญา  มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์  อดออม  
โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกรนักคิด  ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  (๒) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ  (๓)  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  ๗  ประเด็น  ได้แก่ 

๑. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์โดย  (๑)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว  (๒)  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  (๓)  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(๔)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ  (๖)  การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  และ  (๗)  การส่งเสริมให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  ประกอบด้วย (๑) ช่วง
การตั้งครรภ์/ปฐมวัย  เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  (๒)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี  มีวินัย  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่   ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงานยกระดับ ศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และ  (๔)  ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคล่ือนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน  ศตวรรษที่  ๒๑  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 
๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  โดย  (๑)  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว  ระบบสถานศึกษา  สภาพแวดล้อม  รวมทั้งส่ือตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทำงานและระบบสนับสนุน  ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจ  สติปัญญาและสังคม  โดย  (๑) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  (๒)  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี  (๔)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย  (๑)  การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  (๒)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน  และ (๔) 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดย (๑) การส่งเสริมการ
ออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย  
กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่สำคัญที่ให้
ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม  ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคล่ือน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ  ไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  
สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกัน  การเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย  (๑)  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  (๒)  
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  (๓)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  
สังคมและเทคโนโลยี  และ  (๔)  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น ได้แก ่

๑. การลดความเหล่ือมล้ำ  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูป
ระบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  (๔)  เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทย  ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความปลอดภัยในการทำงาน  (๕)  
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  (๖)  ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  (๗)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ  (๘)  สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  โดย  (๑)  พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒)  กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ  (๓)  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง
วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  (๔)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  เพ่ือวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด  (๕)  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บน
ฐานข้อมูล  ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และ  (๖)  การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย  (๑)  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน  ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ  ภาคทางเพศและ
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บทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต  สุขภาพ ครอบครัว  
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความ
เป็น  หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกล
ยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดย
เป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  ๓  ด้าน  อันจะนำไปสู่ความย่ังยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัดประกอบด้วย  (๑)  พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (๒)  สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เส่ือมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  (๓)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ  (๔)  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขัน  (๒)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถ่ินกำเนิด  (๓)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม  พ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ  (๕)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล (๒) ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากร  ทางทะเลและชายฝ่ังทั้งระบบ  (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) 
มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ๑๓  (๓)  มุ่งเป้าสู่การ
ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของภาครัฐและภาคเอกชน  และ (๔)  พัฒนาและ
สร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมืองชนบท  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท  พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ  และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท   เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างย่ังยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน (๕) พัฒนา  เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
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อาสาสมัคร  ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ  พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  โดย  (๑)  พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่ม
น้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  (๒)  เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด  รู้
คุณค่า  และสร้างมูลค่าเพ่ิม  จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ โดย  (๑)  ส่งเสริม  คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  (๒)  พัฒนาเครื่องมือ  กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิป ไตย  ส่ิ งแวดล้อม (๓ ) จัดโครงสร้างเชิ งสถาบัน เพ่ือจัดการประเด็นร่ว ม ด้ านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนด
อนาคตประเทศ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาท  ภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ  ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม  มีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบ การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จำเป็น  มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหล่ือมล้ำและ
เอ้ือต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส  การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมี
ความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงิน
การคลังประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๑๕  สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
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๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ  โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  (๒)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี  สมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย  (๑)  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ  
(๒)  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท่างานเพ่ือประชาชน  มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
และ  (๔)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  โดย  (๑)  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา
ความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) 
พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วังม่วง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
วังม่วง  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อบต.วังม่วง จึงได้นำทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ำกว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับท่ีจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทำให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรง
ขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ต าม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีทีผ่่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางนำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทัว่ถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการ
ทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ไดแ้ก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

 (๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึง่จะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการอ้อมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทัง้ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหล่ือมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
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ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไมท่ั่วถึง  ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗  เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมโีอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖  พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหล่ือมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในป ี๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไมเ่อ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทำลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทำลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้ 
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พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมี ส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณนำ้บาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ทำให้มปีริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมข้ึนตาม 
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
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(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มี
ความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชน
หลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่ เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที ่๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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(๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสำคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงาน
ท้าให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ำในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ที ่๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล้ำ 
ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหล่ือมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้วามเหล่ือมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตทีเ่ชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมอืต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวตักรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหา
ความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

พัฒ นาที่ ย่ั งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรปูแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทยีมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบตา่งๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสำหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ 
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
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โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือ
เป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ทีจ่ะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรบัผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product 
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
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Policies) เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจา้วันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรพัยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพ่ือส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการ
เกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกดิกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นเิวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ทีม่ีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ➢ แผนพัฒนาภาค   

“แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร” 
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  เป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค  

ภายในประเทศ  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ  กระทรวง 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำทุกระดับ  สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด  รวมทั้ง
สถาบันธุรกิจ  และสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ  ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม แม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้้า” ของประเทศ  และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม  ซ่ึงเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Landbridge) 
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

ดังนั้น  การพัฒนาภาคกลางสู่ความ  “ม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  จ้าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ  
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกตลอดไป  ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม  สมบูรณ์ของ
ดินและน้ำและความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่  เกษตรอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง  รวมทั้งการพัฒนา เส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย 
(เมียนมา) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ใน
การเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเล  ตะวันออกในระยะยาว 

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
จากแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จึงกำหนดเปา้หมายเชิง  

ยุทธศาสตร์  คือ  “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นเมือง น่าอยู่น่า 

เทีย่วในลำดับตน้ๆ ของโลกตลอดไป  
3.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง ด้านอาชีพ 

และรายได้และมีสภาพแวดล้อมที่ดี   
3.3  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน 

การเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง   
3.4  เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

คุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
4. เป้าหมาย 
4.1  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
4.2  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๕.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ  อาท ิ รถไฟฟ้า  รถเมล์  ฯลฯ  เพ่ือ 

บรรเทาปัญหาจราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน การเดินทาง 
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน  เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางถนนที่ยังขาดความเชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก  

(Missing Link)  และก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้เจ้าพระยาเพ่ิมข้ึน  ฯลฯ  เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณ
การจราจรในเขตเมืองลดปัญหาคอขวด  เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและ
ลดเวลาการเดินทาง  รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง 

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครอง 
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมืองตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพ้ืนที่ สีเขียวและสวนสาธารณะ 

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องต่อความ 
ต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต  รวมทัง้พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิและบริการดูแล
ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ  และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ  ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  นำ้เสีย  นำ้ท่วมและมลพิษทางอากาศในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาความ 
รุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๕) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ต่อเนื่อง  
รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจรและปัญหาความรุนแรงในสังคม  โดยการใช้เทคโนโลยี  การบังคับใช้
กฏหมาย  การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  ตลอดจนสร้างเครือขา่ย  เฝ้าระวัง  เพ่ือดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๖) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพื่อการ จัดการพื้นที่และ 
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่  อัจฉริยะและสามารถรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกิจ  เป็นที่อยู่อาศัย  ลดความ
เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม  โดยยังคง  รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งระยะแรก
ดำเนินการที่บางซื่อเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนและเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) 
ในไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๕.๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ 
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  อาทวิัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชายหาดชะอำ-หัว 

หิน  สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี  กาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยา  ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้าง
งาน  โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง  ได้แก ่ จังหวัด
เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้ 

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างย่ังยืน  โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและ 
เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ  โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้  เป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของชาติตลอดไป  อาท ิ พ้ืนทีเ่กาะรัตนโกสินทร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เมืองเก่าเพชรบรุี  เมืองเก่ากาญจนบุรี  เมืองเก่าราชบุรี  เมืองเก่าสุพรรณบุรีและเมืองเก่าลพบุรี 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  เช่น  กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  
พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี  นครปฐม  ราชบุร ี และเพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ำ  อาท ิ พระนครศรีอยุธยา  
นนทบุรี ปทุมธานี  อ่างทอง  และสิงห์บุรี  โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม  การท่องเที่ยวให้มีคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิม  มีความหลากหลาย  และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างย่ังยืน  รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยว
โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
  5.3  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อใหส้ามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

เช่น  นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่  เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออก  ที่สำคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด  เป็นต้น 

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย  (Food Safety)  จากสินค้าเกษตร  หลักของภาค  
ได้แก่  ข้าว  พืชผัก  มะพร้าว  โคนม  โคเนื้อ  สุกร  ไก ่ เป็ด  กุ้ง  ปลา  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง ผลิตสำคัญ  
ได้แก่  จังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ลพบุรี  สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  และ
ประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและ
ตลาดระดับบน 

๓)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม  รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

4) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล  โดยเร่งรัดการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและการจัดการใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  เช่น  การ
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน  รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง  เป็นต้น  ในพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย  ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม  สมุทรสาครและสมุทรปราการ 

5) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง  (สมุทรสาคร)  อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี)  
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  (พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  สมุทรปราการ)  สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6) พัฒนาทกัษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ให้ก้าวทันการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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7) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และปศุสัตว์  และกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมาโดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและได้
มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ 

๘)  ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ  อาท ิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙)  ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยเมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ  มีบทบาทในการขับเคล่ือน 
ให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูงผ่านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เข้มข้น 

5.4  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
๑)  พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก  อาท ิ จังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  

ราชบุรีและลพบุรี  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ  โดยปรับปรุงและบ้ารุงรักษา  แหล่งน้ำเดิม  วางแผนจัดสรร
นำ้เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม  ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมี
เสถียรภาพ  รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจาย  ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง 

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจ  ชุมชน  แหล่งประวัติศาสตร์  โบราณสถานและพ้ืนที่ 
นำ้ท่วมซำ้ซาก  อาท ิ จังหวัดชัยนาท  อ่างทอง  สิงห์บุรี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรสาคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและ
สมุทรปราการ  โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นแก้มลิง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ในพ้ืนที่เส่ียงจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังภัยน้ำท่วม 
  ๓)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน  รวมทั้งปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม  โดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๔)  หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟืน้ฟูป่าเส่ือมโทรม  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด 
กาญจนบุรี  เพชรบุรีและราชบุรี  โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติมและเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน  การบุกรุกป่า  
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนไม่ให้เส่ือมโทรมลง 

๕) ขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บนำ้และใช้ในการขนส่ง  อาท ิ แม่นำ้  เจ้าพระยา  แม่นำ้ท่า 
จีน  ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือและปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและล้าคลองสาขาที่สำคัญ อาทิ 
แม่นำ้เจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก  และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำ
เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ  นครปฐมและสมุทรสาคร 

๖)  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เส่ือมโทรม  อาทิ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ  ชายฝ่ังทะเลในเขต 
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  โดยการจัดทำแนวป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เช่น  ปลูกป่าชายเลนและการทำแนวไม้ไผ่กันคล่ืน  แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและ
ชายฝั่ง  โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล  และคราบน้ำมันในพ้ืนทีอ่่าวไทยตอนใน 
 
 
 
 



56 

  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

5.5  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เปิดประตูการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟเชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี  เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกจิชายแดนของภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อทางการ พัฒนาระหว่างพ้ืนที่
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด 
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ แหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ 
ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา  ประเทศเวียดนามโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง
และขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา  บ้านพุน้ำร้อน  ด่านเจดีย์สามองค์  และด่านสิงขร   
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวกับเมียนมา  โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาในอนาคตพร้อมทัง้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จุดบริการและส่ิง
อำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

5.6  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ 
และลดความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืนๆ  

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไป
ยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ  ซ่ึงจะทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหล่ือมล้ำระหว่างภาค  อาทิ 

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ 
ลพบุรี-ปากนำ้โพ  

(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมาและทาง 
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  

(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง พิเศษพัทยา- 
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  

(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทาง 
คู่ประจวบคีรขีันธ์-ชุมพร 

๒) พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ  อาทิ  กรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล  พระนครศรีอยุธยาและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ  รวมทั้งบริเวณใกล้  พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  อาท ิ เมืองชายแดนบ้านพุน้ำร้อน  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสนบัสนุนให้มี  การจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนว
ทางการจัดรูปที่ดิน  การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
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➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
เป้าหมายการพัฒนา  “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
คำอธิบายวิสัยทัศน์  ลุ่มน้ำ  หมายถึง  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ตลอดจนลำน้ำสาขา อันเป็นบริเวณ 

พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง 

ประวัติศาสตร์  หมายถึง  เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน  โดยมีกรุงศรี 
อยุธยา  เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ  มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นราชธานี  แห่ง
ที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน  เมอืงชัยนาท  อ่างทองหรือแขวงวิเศษชัยชาญ
และเมืองสระบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรม 
การผลิตและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ  โดยมุ่งสร้าง
คุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

1. ประเด็นการพัฒนา  
1. เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย  ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร  

อุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0   
2. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงส่ิงอำนวยความ  

สะดวก  ความปลอดภัย  ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุล 

และย่ังยืน  
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์  ขนส่งมวลชนเพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 
2. วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : ตัวช้ีวัด : แนวทางการพัฒนา : แผนงาน : ตัวช้ีวัด   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME  

ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  
 วัตถุประสงค์    
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให ้

ได้มาตรฐาน    
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร  ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม    
3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม   

เพ่ือการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา    
1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูป  

การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  
2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร  

อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ  
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัย  ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 
1.  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ 

มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน    
2. พัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและ 

ต่างประเทศ    
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้าง 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา    
1. ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด    
2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เพ่ือการสร้าง 

รายได้อย่างย่ังยืน    
3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค  

กลางตอนบนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
วัตถุประสงค์     
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ้ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและย่ังยืน    
2. รักษา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  ให้อยู่ 

ในสภาวะที่เหมาะสมและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา    
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ    
2. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ตอนบน  

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทางน้ำอย่างย่ังยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์  ขนส่งมวลชนเพ่ือส่งเสริมด้าน 

เศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์    
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้ 

สะดวกรวดเร็ว  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอน 

แนวทางการพัฒนา    
1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับ  

โครงข่ายคมนาคมหลักเพ่ือลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม    
2.  บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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3. เป้าหมายและโครงการ/กิจกรรม   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 “เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย  ยกระดับผู้ประกอบการ SME  

ทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0” ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน  2)  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร  
ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  3) ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่ม
จังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 “ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและ  
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว” ที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พัฒนา
และยกระดับสินค้า  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศ 3) เชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัด  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค  
กลางตอนบนอย่างสมดุลและย่ังยืน” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา/ป่าสัก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความสมดุลและย่ังยืน 2) 
รักษา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
และย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 “พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริม  ด้าน 
เศรษฐกิจ” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการ
กระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน 
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➢ พัฒนาจังหวัดสระบุรี 
 วิสัยทัศน์       

“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   
“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขยีวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)  เพิม่ขึ้น 
2) จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์  Green  Industry  เพ่ิมข้ึน 
3) สัดส่วนความยากจนลดลง 
4) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

พันธกิจ  
๑.  นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
๒.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังขับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น 

ธรรมในสังคม  
๓.  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับ 

ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  
๔.  จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมายหรือที ่

มีกฎหมายกำหนด  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  (GPP)  เพิม่ข้ึน 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดชันีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 
4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนา  ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้  
1) พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town) 
2) ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  การค้า  การลงทุน  การเกษตร  การ

ท่องเที่ยวและบริการ  สู่มาตรฐานสากล       
3) เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปัญญาไทย 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณะ  
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570)  
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นพัฒนาสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสระบุรี  ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา และศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชิตและส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิน่   

     ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลการของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ / เป้าหมายการพัฒนา อบต. 

  “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  สร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  
อนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติ  พร้อมสืบสานศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิน่” 

2.2 พันธกิจในการพัฒนาตำบล 
 1.  การพัฒนาระบบโครงการสร้างพ้ืนฐาน   
 2.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 4.  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่วในตำบล 

5.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6.  การทำนุบำรุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบล 

1.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ไดแ้ก่  การคมนาคม  ระบบประปา  ไฟฟ้าแสงสว่าง  เป็นต้น 
2.  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ได้แก่  พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ  การสังคมสงเคราะห์พฒันา 
     คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  การศึกษาและสาธารณสุข  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

3.  เพ่ือจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ได้แก่  การส่งเสริมและสนับสนุน    
     การมสี่วนร่วมของประชาชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
4.  เพ่ือส่งเสริมการลงทนุ  พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่วในตำบล  ได้แก่  การพัฒนาเทคโนโลยี   
     ท้องถิน่  การบำรุงรักษาสถานที่ทอ่งเที่ยว  เพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในตำบล     
5.  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  6.  เพ่ือรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามี  6  ยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมและการขนส่ง  เช่น  การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  สะพานและการจัดการ
จราจรในพื้นที ่

1.2 สาธารณูปโภค  เช่น  การไฟฟ้า  ระบบประปา  แหล่งน้ำ  อาทิ  การก่อสร้าง  การดูแลรักษา  
พัฒนา  ซ่อมบำรุงแหล่งน้ำและระบบระปาหมู่บ้าน   

1.3 สาธารณูปการ  เช่น  การผังเมือง  การควบคุมอาคาร  เป็นต้น 
     ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1  การส่งเสริมอาชีพ  อาท ิ การฝึกอบรม  ส่งเสริม  พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ   

2.2  งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส   
       อาทิ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคน 
       พิการ  และการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  เป็นต้น 
2.3  นันทนาการ  การส่งเสริมการกีฬา  อาทิ  การจัดหาอุปกรณ์กีฬา  การก่อสร้าง  บำรุงรักษาสนาม 

กีฬา  การจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ  อาทิ  การบริหารจัดการ  ดูแล  บำรุง  รักษา
สวนสาธารณะ 
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2.4 การศึกษา  อาทิ  การจัดการศึกษากอ่นวัยเรียน   
2.5  การสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  อาทิ  การควบคุมโรคติดต่อ   

การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล  อาทิ  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต  และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

     ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  อาทิ  การเผยแพร่และ 

       ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค 

 3.2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่  อาทิ  การป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 
            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาทิ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 
4.1  การวางแผนพัฒนาทอ้งถิน่  อาทิ  การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่  การประสานจัดทำแผนพัฒนา       
       จังหวัด  และการจัดระบบข้อมลูเพ่ือการวางแผน 

 4.2  การพฒันาเทคโนโลยี  อาทิ  การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
 4.3  การพาณิชยกรรม  อาทิ  งานทะเบียนพาณิชย์ 
 4.4  การท่องเทีย่ว  อาทิ  การวางแผนการทอ่งเทีย่ว  การปรับปรุงดูแล  การบำรุงรักษาสถานที ่

       ท่องเที่ยว  และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.1  การคุ้มครองดูแล  บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ ที่ดินทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
       อาทิ  การควบคุมไฟป่า  เป็นต้น 

 5.2  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ  อาทิ  การติดตามตรวจสอบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและมลพิษ   
          งานสร้างจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อม   

5.3  การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ  อาทิ  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีส่าธารณะประโยชน์ 
5.4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

     ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1  การจัดการดูแลโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อาทิ  การบำรุงรักษาโบราณสถาน 
 6.2  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 ๒.5  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในตำบล 

๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ทัง้ด้านการสังคมสงเคราะห์  การศึกษา  การสาธารณสุข 
๓)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่เพ่ิมมากข้ึน 
๔)  ประชาชนมีจติสำนึกด้านส่ิงแวดล้อมและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดการสร้างปริมาณ 
     มลพิษเพ่ิมมากขึ้น 
๕) การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนและการส่งเสริมการท่องเทีย่วในชุมชนเพ่ือให้   

ประชาชนมีรายไดเ้สริมหรือรายได้หลักเพ่ิมมากข้ึน 
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 ๒.6  ตัวชี้วัด 
1)  โครงการก่อสร้างถนน,ระบบประปา,ไฟฟ้า ฯลฯ   

  2)  จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์   
3)  ร้อยละของประชาชนทีม่ีความเข้าใจในการให้บริการด้านสาธารณสุข 
4)  จำนวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่   
5)  จำนวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น   
     และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น   
6)  จำนวนประชาชนทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ   
7)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
9)  ร้อยละของการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน   

 ๒.7  ค่าเป้าหมาย 
1)  ร้อยละของจำนวนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน,ระบบประปา,ไฟฟ้า ฯลฯ  คิดเป็นร้อยละ  10   
     ของเงินงบประมาณในแต่ละปี 
2)  ความพึงพอของประชาชนที่ได้รับบริการด้านโครงการสรางพ้ืนฐาน  คิดเป็นร้อยละ  90   

  3)  จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์   
     คิดเป็นร้อยละ  90  ของจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
4)  ประชาชนมีความเข้าใจในการให้บริการด้านสาธารณสุขและมีความพึงพอใจคิดเป็นเป็นร้อยละ 70 
5)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่  คิดเป็นร้อยละ 80 

6)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิน่และ 
     วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  80 
7)  ประชาชนมีจิตสำนึกและเข้ารว่มกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คิดเป็นร้อยละ  70   
8)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     คิดเป็นร้อยละ  80 
9)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ  80 
10)  ร้อยละของการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 70   

 ๒.8  กลยุทธ์ 
๑)  การพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับ 

ประชาชน 

5)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
7)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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๒.9  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างย่ังยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
๒.10  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.วังม่วง  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของอบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ   

32.09  อาชีพทางด้านการเกษตร  ร้อยละ  27.20  และกำลังศึกษา  ร้อยละ  20.15  เป็นข้อมูล 3  อันดับแรกจาก
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐานระดับตำบล ปี 2562  และอาชีพด้านการเกษตรต้องมีการพ่ึงพาอาศัยน้ำจากธรรมชาติเป็น
สำคัญ  หากเกิดมีปัญหาประสบภัยสภาวะฝนแล้ง  หรือฝนทิ้งช่วง  หรือปัญหาน้ำท่วม  ทำให้ผลผลิตทางการ เกษตร
เสียหาย  เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยน้ำบาดาลเพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากภาวะฝนทิ้งช่วงหรือภาวะภัยแล้ง  
ประชาชนตำบลวังม่วง  ร้อยละ  96.51  มีกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง  และมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี  
จำนวน  122,238.66  บาท  แต่ยังมีประชาชนที่ไม่มีอาชีพหรือว่างงาน  คิดเป็นร้อยละ  5.27  ที่ต้องการอาชีพหรือ
รายได้เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว   
  ตำบลวังม่วงอยู่ติดกับเขือ่นป่าสักชลสิทธิ์และมีเส้นทางการคมนาคมหลัก  เช่น  ถนนหมายเลข  4005   
ถนนหมายเลข  2089  และถนนหมายเลข  2273  ที่สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แต่อย่างไรก็ตาม
เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านยังต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกเส้นทางเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการสัญจร  ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน  และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่  พ้ืนที่ตำบลวังมว่งอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาล
สระบุรี  ประมาณ  8.2  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อผลิตทางการเกษตรหลัก  จากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่อำเภอ
วังม่วงอีกดว้ย  และยังมีฟาร์มเล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่หลายแห่ง    

2) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 

การเกิดปัญหาการว่างงาน  คิดเป็นร้อยละ  5.27  (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ระดับตำบล ปี 2562)  
ประชาชนยากจนก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม  ปัญหาอาชญากรรม  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  นอกจากนั้นแล้วประชาชนยังไม่ได้รับการบริการโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึง  ร้อยละของตัวชี้วัด
ทีต่กเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพืน้ฐาน  ระดับตำบล ปี 2562  ดังนี้ 

-คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  688  คน ร้อยละ  11.44 
-คนในครัวเรือนไม่สูบบุรี  ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  460  คน ร้อยละ  7.65 
-คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้   
    ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  34  คน  ร้อยละ  3.13 
-คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  20 คน  ร้อยละ  0.56 
3) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 

ในการศึกษายุค Covid-19 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยและรับ 
ภาระที่เพ่ิมมากขึ้น  คุณครูต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน  นักเรียนรับการบ้านและต้องเรียนรู้ด้วยตนเองที่
มากกว่าเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น  เด็กๆ หลายคนตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ  แต่
ทว่าเมื่อได้พิจารณาจากหลายๆ ด้านแล้ว พบว่ายังมีเด็กนักเรียนในหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากการเรียน
ออนไลน์  และปัญหาที่ใหญ่สำหรับพวกเขาคือค่าใช้จ่ายที่มีเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งค่าอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน  ค่าไฟที่สูงขึ้น  ย่ิงครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนมากกว่า  1  คน  ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 
  ในพ้ืนที่ตำบลวังม่วงมีโรงเรียน  ทั้งหมด  5  แห่ง  ที่เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน   1  แห่ง   
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 ทั้งนีจ้ำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา  ปี  2562  ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน  ระดับตำบล   
-ประชากรทีไ่มเ่คยศึกษา     ร้อยละ  3.36   
-ต่ำกว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) ร้อยละ  4.99 
-ประถมฯ  (ป.4, ป.7, ป.6)  ร้อยละ  43.42 
-ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3)  ร้อยละ  18.34 
-ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6)  รอ้ยละ  15.69 
-อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ร้อยละ  5.14 
-ป.ตรี หรือเทียบเท่า   ร้อยละ  6.77 
-สูงกว่าปริญญาตรี   ร้อยละ  0.42 

จากข้อมูลข้างต้นประชากรส่วนใหญ่ในตำบลวังมว่ง  จบการศึกษาระดับประถมฯ  (ป.4, ป.7, ป.6)   
คิดเป็นร้อยละ  43.42 

4) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการวางและจัดทำผัง
เมืองรวมของตนเองได้  โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการภายในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตปกครองของตน  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนและหลักการนี้ยังได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ในมาตรา  249  บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา  1 ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้จำนวนและความหนาแน่นของประชากรและ
พ้ืนที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน” 

ผังองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผังระดับท้องถิ่นท่ีเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ระดับเล็ก  
(ตำบล, หมู่บ้าน, ชุมชน)  ภายใต้กรอบของผังเมืองรวมจังหวัด  การวางและจัดทำผังเมืองรวม  เป็นการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  โดยแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการวางโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งในภายในและนอกผัง  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โดยมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ซึ่งเป็นกฎหมาย
ลำดับรอง  ใช้บังคับให้เป็นไปตามแผนผัง  นโยบาย  โครงการ  รวมถึงมาตรการในการควบคุม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  การวางผังเมืองจึงเป็นวิธีการหนึ่ง  ในการแก้ไข
ปัญหาในการจัดประเภทของการใช้ที่ดินในตัวเมืองให้เป็นระเบียบ  มีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ  มีการใช้ที่ดินที่
เหมาะสมไม่ปะปนและตั้งอยู่ในที่เหมาะสม  ขจัดหรือลดปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งจะเกิดขึ้นในเมืองให้ลดน้อยลงหรือหมดไป  
ทัง้นี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงยังไม่ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการภายในท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
ปกครองของตนแต่อย่างใด 

5) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ  ทั้งในด้าน 

การศึกษา  ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม  ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ  การทำงาน  การศึกษาหาความรู้  ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น  นอกจากนี้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ  ก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อ
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ประสานงานกับทางราชการ  และในธุรกิจเอกชนทางด้านการโรงแรม  และการท่องเที่ยวก็ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และ
บริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
  ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  มากมาย  เช่น 
การทำบัตรประจำตัวประชาชน  การเกิด  การตาย  การเสียภาษีอากร  การทำใบอนุญาตขับรถยนต์  การจ่ายค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ  การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น  งานเหล่านี้ได้มีการนำระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามา
ใช้  เพ่ือทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  และยังตอบสนองกับการบริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหาร
จัดการ  กล่าวโดยสรุปคือ  ได้มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  เกือบทุก
วงการ  ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม  ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในหน่วยงานด้านการศึกษาก็มีความตื่นตัวและเปิดทำการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว  ทั้งในระดับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และเป็นสาขาวิชาที่มีนักศึกษา ให้ความสนใจ กันมาก
เนื่องจากยังมีตลาดแรงงานรองรับมากนั่นเอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่  เช่น  การรับบริการขอใช้น้ำผ่านระบบอินเตอร์  ระบบแผนที่ภาษีเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในรับชำระภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กร  ทั้งนี้ยังมีระบบสารสนเทศเพ่ือลงข้อมูล
ต่าง ๆ  เช่น  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ระบบเบ้ียยังชีพ  เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์หรือขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการการยังชีพ  
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี  บัญชีรายรับ-รายจ่าย  รวมถึง
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ  เป็นต้น  

ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสังคม  หากนำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้  เช่น 
  (1)  ปัญหาการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว  เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์  
หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขในอนาคตก็จะเกิดปัญหาวิกฤติประชากรได้ 

(2)  สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความเจริญก้าวหน้าด้านการ 
คมนาคม  ขนส่ง  การส่ือสาร  ทำให้เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  จนกระทั่วคนรุ่นหลังไม่มีเวลาในการ
คัดเลือกส่ิงดี ๆ  ของภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ 

(3)  สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  สถาบันต่างๆ ทางสังคม  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน   
ศาสนา  การศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมน้อยลง  สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา  เช่น  ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  โสเภณี  คอร์รัปชั่น  การว่างงาน   

6) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพ่ิมมาก 

ขึ้น  ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  (ที่มนุษย์สร้างขึ้น)  กลับเพ่ิมมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ  ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันจำนวนประชากรมนุษย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์
เพ่ิมมากขึ้น  ผลจากการทำลายส่ิงแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์  เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน  โดยศึกษาถึงลักษณะ
ของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ปัญหา 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 
  เทคโนโลยี  คือ  ส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ืออำนวยประโยชน์หากนำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง  ก็จะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในระยะที่ผ่านมามนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
ทุก ๆ  ด้าน  แต่ในทางตรงข้ามผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  เช่น  เดียวกัน   
ดังนี้ 

ผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยสำคัญในการ 
ดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และส่ิงมีชีวิตทั้งมวลถูกทำลายและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  (1)  การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ 
  -  การสูญเสียทรัพยากรดิน  เกิดปัญหาการพังทลายของดิน  ดินเสื่อมคุณภาพ  อันเป็นผลจาการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  การใช้สารเคมีในการเกษตร 
  -  การสูญเสียทรัพยากรน้ำ  เช่น  แหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย  ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาน้ำเน่าเสีย  การ
ทิ้งส่ิงปฏิกลูที่ย่อยสลายได้ยาก  และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ 

-  การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำลายป่าอัน 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  (2)  สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากส่ิงมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นบนโลกจากนั้นได้วิวัฒนาการ
เพ่ิมจำนวนและชนิดมากขึ้นเป็นลำดับ  ต่อจากนั้นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติทำให้สิ่งมีชีวิตมี
แนวโน้มสูญพันธ์ุอย่างช้าและมีการคาดการณ์ว่าส่ิงมีชีวิตจะมีอัตราการสูญพันธ์ุเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  1,000  เทา่ 

(3)  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  กิจกรรมของมนุษย์หลายประการมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ  ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ดังนี้ 
  -  การเกิดภาวะเรือนกระจก  (Greenhouse  Effect)  สาเหตุสืบเนื่องมาจากการสะสมของก๊าซที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์  เช่น  ก๊าซคารบ์อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นซากส่ิงมีชีวิต
และก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการเน่าเป่ือยของส่ิงมีชีวิต  เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เนื่องจาก
ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น  ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงจากภาวะปัจจุบัน 

-  บรรยากาศโอโซนถูกทำลาย  ในปัจจุบันได้เกิดภาวะที่รุนแรงขึ้นกับโลกและกำลังมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ  ที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งบนบกและในทะเลคือการมีรังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พ้ืนโลก
มากเกินไป  เนื่องจากบรรยากาศชั้นโอโซนถูกทำลาย 
  (4)  เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ของเสียหรือส่ิงแปลกปลอมที่ปนเป้ือนและก่อให้เกิด
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วยมลพิษจากแหล่งชุมชน  มลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรมและมลพิษจากแหล่ง
เกษตรกรรม 
  ตำบลวังม่วงอยู่ไกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ  เช่น  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  และมีน้ำตกป่าลานหินดาด  น้ำตก
สวนมะเดื่อ  น้ำตกวังยาง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ  และสภาพพ้ืนดินเหมาะแก่การเพาะปลูกอ้อย  มัน
สำปะหลัง  ข้าวโพด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

๑. จุดแข็ง (STRENGTHS) 
-  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  กอง  คือ  สำนักปลัด   
กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและมีคำส่ังแบ่งหน้าที่การทำงาน
อย่างชัดเจน 
-  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
-  ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 
-  พ้ืนที่เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง  ข้าวโพด  อ้อย  เป็นต้น 

-  ประชาชนมีความสนใจการเล้ียงสัตว์ 
-  มีจำนวนสัตว์เล้ียงประเภทโคนม  โคเนื้อ  ไก ่ จำนวนมาก 
-  ประชาชนมีความสนใจและอนุรักษ์ในประเพณีท้องถิ่นสูง 
-  มีเส้นทางผ่านการค้าที่เหมาะสม 
-  มีฟาร์มเล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่หลายแห่ง  เช่น  ฟาร์มไก่  ฟาร์มเป็ด  ฟาร์มหมู่  เป็นต้น 

-  มีอารยธรรมที่เก่าแก่ในพ้ืนที่ 
๒.  จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

-  งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ได้รับ 
-  การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของประชาชนมีน้อย 
-  การบริหารจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ 
-  ประชาชนมีรายได้ค่อนข้างต่ำ 
-  เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่สะดวก 
-  แหล่งน้ำตื้นเขิน  ไมเ่พียงพอต่อการเพาะปลูกและอุปโภค บริโภคในครัวเรือน 

-  มีปัญหาด้านมลพิษเนื่องจากการบริหารจัดการฟาร์มที่ไม่ถูกต้อง 
-  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย 

๓.  โอกาส (OPPOTUNITIES) 
-  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ 
อปท. 
-  นโยบายของรัฐบาล  และจังหวัด  อำเภอ   
-  ประชาชนมีค่านิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ 
-  พ้ืนที่มีพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ที่ดี 
-  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร 
-  อยู่ไกล้สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

-  อยู่ไกล้โรงพยาบาลรัฐ 
-  มีพ้ืนที่ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ  เช่น  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

๔.  ภัยคุกคาม (THREATS) 
-  การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้าทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามท่ีกำหนด 
-  ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอน 
-  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  น้ำป่าไหลหลาก  ดินถล่ม  พายุ  แห้งแล้ง   
-  ปัญหาโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ 

    -  ต้นทุนการผลิตราคาสูง  เช่น  ราคาปุ๋ย  เมล็ดพันธ์ุพืช  ค่าขนส่ง  ค่าแรงงานสูงขึ้น 
    -  ปญัหาทางการเมือง 
 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะส้ันๆ  ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่  จำนวนประชากร  ระบบ
การศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร  อาชีพและปัญหาสังคม  
ฯลฯ 
  2.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกลต่างๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รายได้ของประชาชน  ภาวะทางการเงิน การ
ว่างงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
  4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญ  นโยบาย
รัฐบาล  นโยบายหน่วยงานตน้สังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
  ปัจจัยทั้ง  4  ด้านดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงมากน้อยแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  จะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าด้านอ่ืนๆ  เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ต้องยึดระเบียบกฎหมาย  ตลอดจนเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  เป็นแนวหลักในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

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



ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง ส านักปลัด/กองคลัง

2 การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ส านักปลัด/กองคลัง

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด/กองคลัง

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ส านักปลัด
กองคลัง/กองช่าง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ส านักปลัด/กองคลัง

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง/กองช่าง
ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง/กองช่าง

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ส านักปลัด กองคลัง/กองช่าง

4 การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ส านักปลัด กองคลัง

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ส านักปลัด/กองคลัง

5 การพัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองคลัง
ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง

6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒ
ธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ส านักปลัด/กองคลัง

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9  แผนงาน
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ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน



2 แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34       34,071,000   22        7,930,000       18      8,729,500       9        3,626,000      8       2,932,000      91      57,288,500    

34       34,071,000   22        7,930,000      18      8,729,500      9       3,626,000     8       2,932,000     91     53,662,500    

2

2.1 แผนงานการศึกษา 10       4,470,000     10        4,470,000       10      4,470,000       10      4,470,000      10     4,470,000      50      22,350,000    

2.2 แผนงานสาธารณสุข 5         382,000        5          382,000         5        382,000          5        382,000         5       382,000         25      1,910,000      

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2         690,000        2          690,000         2        690,000          2        200,000         2       200,000         10      2,470,000      

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3         130,000        3          130,000         3        130,000          3        130,000         3       130,000         15      650,000         

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 2         250,000        2          250,000         2        250,000          2        250,000         2       250,000         10      1,250,000      

และนันทนาการ
2.6 แผนงานงบกลาง 3         15,830,000   3          17,042,000     3        18,504,000     3        19,716,000    3       21,028,000    15      92,120,000    

25       21,752,000   25        22,964,000    25      24,426,000    25     25,148,000   25     26,460,000   125   120,750,000  

3

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4         184,000        4          184,000         4        184,000          4        184,000         4       184,000         20      920,000         

4         184,000        4          184,000         4        184,000         4       184,000        4       184,000        20     920,000        
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  อ ำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2569ปี พ.ศ. 2567

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

รวม

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ปี พ.ศ. 2570

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2566

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
รวม

รวม 5 ปีปี พ.ศ. 2568

รวม

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         20,000          1          20,000           1        20,000            1        20,000           1       20,000           5        100,000         

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1         50,000          1          50,000           1        50,000            1        50,000           1       50,000           5        250,000         

และนันทนาการ
2         70,000          2          70,000           2        70,000           2       70,000          2       70,000          10     350,000        

5

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6         653,700        6          653,700         6        653,700          6        653,700         6       653,700         30      3,268,500      

5.2 แผนงานการเกษตร 3         190,000        3          190,000         3        190,000          3        190,000         3       190,000         15      950,000         

5.3 แผนงานงบกลาง 6         1,801,000     6          1,808,000       6        1,815,000       6        1,822,000      6       1,829,000      30      9,075,000      

15       2,644,700     15        2,651,700      15      2,658,700      15     2,665,700     15     2,672,700     75     13,293,500    

6

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 5         205,000        5          205,000         5        205,000          5        205,000         5       205,000         25      1,025,000      

และนันทนาการ
5         205,000        5          205,000         5        205,000         5       205,000        5       205,000        25     1,025,000      

85       58,926,700   73        34,004,700    69      36,273,200    60     31,898,700   59     32,523,700   346   193,627,000  
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ปี พ.ศ. 2566 รวม 5 ปี

รวม

ปี พ.ศ. 2568

กำรพัฒนำองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
รวม

รวมท้ังส้ิน

ปี พ.ศ. 2569

รวม

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2567

กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว



แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

10       5,680,000     9          3,853,000       7        3,639,000       5        2,868,000      4        2,454,000      35      18,494,000    

10       5,680,000     9          3,853,000       7        3,639,000       5        2,868,000      4        2,454,000      35      18,494,000    

10       5,680,000     9          3,853,000      7        3,639,000      5       2,868,000     4       2,454,000     35     18,494,000    
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ปี พ.ศ. 2570ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568

รวมท้ังส้ิน
รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  อ ำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2569 รวม 5 ปี

โครงกำรพัฒนำ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
และแผนชุมชน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน 72,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี  1  ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา แสงอาทิตย์  จ านวน  15  จุด ติดต้ังแล้วเสร็จ และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู๋บ้าน จ านวน  15  จุด กรรมในหมู่บ้านลดลง

และส่งเสริมการใช้พลังงาน

สะอาด

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 489,000       เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมฐาน  หมู่ท่ี  1 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลางแจ้งพร้อมฐาน กายพร้อมฐานติดต้ัง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง แล้วเสร็จร้อยละ 100 สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

3 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  หมู่ท่ี  1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย 355,000        เคร่ืองกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราช เสียงไร้สายติดต้ัง ข่าวสารต่างๆ ของทางราช

การได้อย่างท่ัวถึง แล้วเสร็จร้อยละ 100 การได้อย่างท่ัวถึง

76

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

(KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ท่ี  1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า 356,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว กองช่าง

ชมวิว  ฝ่ังตรงข้ามเข่ือนป่าสักฯ กลุ่มจักรสานใบลาน แล้วเสร็จร้อยละ 100 มีความสวยงามมากข้ึน

ทางเข้ากลุ่มจักรสานใบลาน

 

รวม 4  โครงการ - - 72,000          489,000      355,000       -              356,000       - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  2 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 150,000 กล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ บริเวณหน้าร้านค้าร้านน้องเต้ ติดต้ังแล้วเสร็จ ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต (นางอัญชลี  สอยเหลือง) ร้อยละ 100 และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน หมู่บ้านมากข้ึน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  5  เมตร 2,054,000 ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(กลุ่มบ้าน 80 หลัง)  หมู่ท่ี  2 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ระทางยาว  657  เมตร  ยาว 657 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ความหนาเฉล่ีย 0.15  เมตร ชีวิตและทรัพย์สิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด 2 น้ิว 34,000           วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางจันทิรา  สิงห์อนันต์) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ช้ัน 8.5  ระยะทาง  400 เมตร แล้วเสร็จ  ระยะทาง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน 400 เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการ ติดต้ังหอถังน้้ารูปแชมเปญพร้อมฐาน 350,000   ติดต้ังหอถังแชมเปญ ประชาชนมีน้้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสะอาด  สิงห์อนันต์) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง สูง  15  เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ครบทุกหลังคาเรือน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเปิดทางน้้าไหลและการ รางระบายน้้าคอนกรีต 221,000 รางระบายน้้าก่อสร้าง น้้าไหลและการระบายน้้าใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 ระบายน้้าในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้้า ปากกว้าง 0.50 เมตร  ท้องรางกว้าง แล้วเสร็จ  ยาว  200 พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้้าท่วมขังดีข้ึน

ท่วมขัง 0.50 เมตร  ลึก 1.00  เมตร เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 

6 โครงการซ่อมแซมฝายบ้านมอดินแดง  หมู่ท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปริมาณ ซ่อมแซมฝายบ้านมอดินแดง 499,000        ซ่อมแซมฝายแล้วเสร็จ ศักยภาพและปริมาณการเก็บ กองช่าง

การเก็บกักน้้าของฝาย ส้าหรับให้ ร้อยละ 100 น้้าของฝายเพ่ิมข้ึนและเกษตร

เกษตรกรไว้ใช้เพ่ือการเกษตร กรมีน้้าใช้เพ่ือการเกษตรใน

ในช่วงฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะ ช่วงฤดูแล้งและเป็นแหล่ง

พันธ์ุปลา เพาะพันธ์ุปลา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 489,000 เคร่ืองออกก้าลังกาย ประชาชนได้ออกก้าลังกาย กองช่าง

พร้อมฐาน  หมู่ท่ี  2 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมฐาน กลางแจ้งพร้อมฐาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ติดต้ังแล้วเสร็จ สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

ร้อยละ 100

รวม 7  โครงการ - - 184,000        2,054,000   350,000       710,000      499,000       - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี  3 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 4 นิ ว 232,700        เจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ครบทุกหลังคาเรือน

รวม 1  โครงการ - - 232,700        -              -               -              -               - - -
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1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร 1,305,000      ไหล่ทางก่อสร้าง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี  4  (กลุ่มบ้านนายส ารวย  มงคลสาร) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า 1,000  เมตร แล้วเสร็จ 1,000 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  4 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 300,000       300,000        ติดต้ังกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ านวน  4  แห่ง แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน หมู่บ้านมากข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี  4 เพ่ือเปิดทางน้ าไหลและการ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 0.80 1,244,000 ท่อระบายน้ าก่อสร้าง น้ าไหลและการระบายน้ าใน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสวัสด์ิ  พรหมมณี) ระบายน้ าในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้ า เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  600  เมตร แล้วเสร็จ  ยาว  600 พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขังดีข้ึน

ท่วมขัง เมตร

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี  4 เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดต้ังไฟฟ้าดวงโคมส่องสว่าง 27,000         ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา จ านวน  4  จุด แล้วเสร็จจ านวน 4 จุด และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน กรรมในหมู่บ้านลดลง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5  เมตร 1,062,000     ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พร้อมวางท่อลอด  หมู่ท่ี  4 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  340 เมตร 340  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(กลุ่มบ้านนายสมคิด  นุพันธ์) ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 น้ิว 30,000 วางท่อเมนประปาพีวีซี ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสมคิด  นุพันธ์) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ช้ัน  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร แล้วเสร็จ 340 เมตร อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ครบทุกหลังคาเรือน

7 โครงการติดต้ังการ์ดเรล (ราวกันตก) หมู่ท่ี  4 เพ่ือลดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ติดต้ังการ์ดเรล (ราวกันตก) 120,000        ติดต้ังการ์ดเรล (ราวกัน ลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก กองช่าง

จากยานพาหนะและสามารถ จ านวน  5  จุด ตก) แล้วเสร็จ  5  จุด ยานพาหนะและสามารถ

ป้องกันความเสียหายหรือลด ป้องกันความเสียหายหรือลด

อันตรายให้แก่ผู้ขับข่ีและคนเดิน อันตรายให้แก่ผู้ขับข่ี และ

เท้าได้ คนเดินเท้าได้

รวม 7  โครงการ - - 1,305,000     327,000      420,000       1,244,000   1,092,000    - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  5 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 300,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ านวน  2  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.บริเวณถนนสายวังม่วงเก่า และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน 2.บริเวณสามแยกภายในหมู่ หมู่บ้านมากข้ึน

2 โครงการเรียงหินคลองบ้านง้ิวงามพร้อม เพ่ือป้องกันตล่ิงจากการกัดเซาะ เรียงหินคลองบ้านง้ิวงามพร้อมราว 250,000       เรียงหินคลองง้ิวงาม การกัดเซาะของกระแสน้ า กองช่าง

ราวกันตก (กลุ่มบ้านนายเหว่า  พานตะโก) ของกระแสน้ าและเพ่ือลดการ กันตก แล้วเสร็จร้อยละ 100 ลดลงและลดการเกิดอุบัติ

หมู่ท่ี  5 เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา เหตุจากการสัญจรไปมา

ในบริเวณดังกล่าว  เน่ืองจาก

กระแสน้ ากัดเซาะตล่ิงจนท าให้

ถนนช ารุด
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการร้ือถอนหอถังแชมเปญ เพ่ือร้ือถอนหอถังแชมเปญ ร้ือถอนหอถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนาง 15,000 ร้ือถอนหอถังแชมเปญ ร้ือถอนหอถังแชมเปญ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางบุพผา  พานตะโก)  หมู่ท่ี  5 เน่ืองจากอายุการใช้งานนาน บุพผา พานตะโก) พร้อมขนย้ายมา พร้อมขนย้ายแล้วเสร็จ และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว่า 10 ปีท าให้ หอถังผุและ ไว้ท่ี อบต.วังม่วง ร้อยละ 100 ให้กับประชาชนในบริเวณ

ช ารุดซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ น้ันได้

หรือสร้างความเสียหายให้กับ

ประชาชนในบริเวณน้ันได้

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  4  เมตร 1,389,000     ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พร้อมเสริมไหล่ทาง มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  500  เมตร 500  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(กลุ่มบ้านนายรศิตา  ลานเจริญ)  หมู่ท่ี  5 ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมเสริมไหล่ทาง ในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวม 4  โครงการ - - 315,000        250,000      1,389,000    -              -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญ 628,000        ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางอุดม  ทองวอน) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง แล้วเสร็จและติดตั งหอ อุปโภคอย่างเพียงพอและ

ครบทุกหลังคาเรือน 20 เมตร และเจาะบ่อบาดาล ถังแชมเปญสูง 20 เมตร ท่ัวถึงครบทุกหลังคาเรือน

พร้อมระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย  5  เมตร 636,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี  6 - หมู่ท่ี  12 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  1,260  เมตร 1,260  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(เส้นกลุ่มบ้านนางเส  แสนมณี) ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ท่ี  6 เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดตั งเสาไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง 32,000 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา จ้านวน  5  จุด แล้วเสร็จ 5 จุด และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู๋บ้าน กรรมในหมู่บ้านลดลง

4 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  6 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 150,000 ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  1  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.บริเวณหน้าโรงเรียนป่าลานหินดาด และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน หมู่บ้านมากขึ น
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  5.70 เมตร 1,351,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(แยกวังเรือบ่อน ้าเดือด)  หมู่ท่ี  6 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า 500  เมตร 500 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน หนา  0.05  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 โครงการขยายไหล่ทาง  หมู่ท่ี  6 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างไหล่ทางกว้างข้างละ 436,000 ก่อสร้างไหล่ทาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(สายบ้านท่อสอง) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 1  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า แล้วเสร็จ 400 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน 400 เมตร  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร 350,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(เส้นป่าลานหินดาด-หนองมะดัน) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  860  เมตร 860  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

กลุ่มบ้านนางประคอง  โพธ์ิทองดี ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  5  เมตร 2,500,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี  6 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  1,050  เมตร 1,050  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(กลุ่มบ้านนางวันทนา-ถนนลาดยางเส้นป่าลาน ชีวิตและทรัพย์สิน หนา  0.05 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

คลองมะดัน)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย  6  เมตร 183,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(สายบ้านนางสนอง  ศรีนวลจันทร์  ถึงกลุ่มบ้าน มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  300  เมตร 300 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

นายภัควัต  เก่าก่อสกุล) ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

10 โครงการติดตั งป้ายจราจร เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง จ้านวนปีละ  20  ป้าย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ติดตั งป้ายจราจร การเกิดอุบัติเหตุลดลง กองช่าง

ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 100

รวม 10  โครงการ - - 1,326,000     1,967,000   3,063,000    30,000        30,000         - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี  7 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย  3  เมตร 231,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางอรพิน  เพชรมณี) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  670  เมตร  640  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

พร้อมวางท่อลอด  2 จุด  

รวม 1  โครงการ - - 231,000        -              -               -              -               - - -
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1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี  8 เพ่ือเปิดทางน ้าไหลและการ รางระบายน ้าคอนกรีตปากกว้าง 271,000 รางระบายน ้าก่อสร้าง น ้าไหลและการระบายน ้าใน กองช่าง

(จากกลุ่มบ้านนายสุชาติ บุญเป่ียมถึงถนนลาด ระบายน ้าในพื นท่ีท่ีมีปัญหาน ้า 0.50 เมตร  ท้องรางกว้าง 0.50 แล้วเสร็จ  พื นท่ีท่ีมีปัญหาน ้าท่วมขังดีขึ น

ยางเส้นวังม่วง-ล้านารายน์) ท่วมขัง เมตร  ลึก  1  เมตร  138 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 138 เมตร

2 โครงการติดตั งระบบเสียงไร้สาย  หมู่ท่ี  8 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ติดตั งเคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย 355,000        ติดตั งเคร่ืองกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราช เสียงไร้สายแล้วเสร็จ ข่าวสารต่างๆ ของทางราช

การได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100 การได้อย่างท่ัวถึง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  8 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 150,000 150,000 150,000 150,000 ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  4  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต (ปีละ 1 จุด) และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน หมู่บ้านมากขึ น

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ติดตั งหอถังน ้ารูปแชมเปญพร้อมฐาน 350,000        ติดตั งหอถังน ้ารูป ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายทองพูน  รอดลันดา) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง สูง 20 เมตร แชมเปญแล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ร้อยละ 100 ครบทุกหลังคาเรือน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย ติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกาย 489,000        ติดตั งเคร่ืองออกก้าลัง ประชาชนได้ออกก้าลังกาย กองช่าง

พร้อมฐาน  หมู่ท่ี  8 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลางแจ้งพร้อมฐาน กายพร้อมฐานแล้วเสร็จ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 100 สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

6 โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั งเคร่ืองกรองน ้า เพ่ือผลิตน ้าด่ืมท่ีสะอาดและถูก ก่อสร้างอาคารและติดตั งระบบ 225,000        ติดตั งเคร่ืองกรองน ้า มีน ้าด่ืมสะอาด  มีคุณภาพ กองช่าง

เพ่ือผลิตน ้าด่ืมสะอาด  หมู่ท่ี  8 สุขลักษณะ มีคุณภาพและปลอด กรองน ้าด่ืมบริเวณหน้า ศพด.ป่าสักฯ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปลอดภัยในการบริโภค

ภัยในการบริโภคของประชาชน ของประชาชนในหมู่บ้าน

ในหมู่บ้าน

รวม 6  โครงการ - - 1,615,000     150,000      150,000       150,000      225,000       - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร 1,651,000      ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี 9 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  660 เมตร  660 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(กลุ่มบ้านนางอรยา  วิจิตรจันทร์) ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย  4  เมตร 266,000       ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(นายทองค า  โมกขศักด์ิ) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  650 เมตร 650 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอกสระหนองมะดัน  หมู่ท่ี  9 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกสระหนองมะดัน 499,000 ขุดลอกสระหนอง สามารถกักเก็บน้ าไว้ในพ้ืน กองช่าง

กักเก็บน้ าไว้ในพ้ืนท่ีการเกษตร มะดันแล้วเสร็จ ท่ีการเกษตรเพ่ิมผลผลิตทาง

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ ร้อยละ 100 การเกษตรและเพ่ิมแหล่งน้ า

เพ่ิมแหล่งน้ าให้กับประชาชน ให้กับประชาชนได้มากข้ึน

4 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี  9 เพ่ือเปิดทางน้ าไหลและการ วางท่อระบายน้ า 82,000         วางท่อระบายน้ า น้ าไหลและการระบายน้ าใน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายอ านาจ  ชวนย้ิม) ระบายน้ าในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้ า ยาว  200  เมตร แล้วเสร็จร้อยละ 100 พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขังดีข้ึน

ท่วมขัง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  3  เมตร 481,000       ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสุนัน ภักขาว) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  250 เมตร  250 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวม 5  โครงการ - - -                481,000      499,000       82,000        -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญขนาด 841,000        ระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

หอถังแชมเปญ  หมู่ท่ี  10  (กลุ่มโป่งเก้งใต้) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ  20 ลบ.ม.  สูง 25  เมตร พร้อมติดตั งหอถัง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน พร้อมวางท่อพีวีซีและเจาะบ่อบาดาล แชมเปญ ก่อสร้างแล้ว ครบทุกหลังคาเรือน

เสร็จ ร้อยละ 100

2 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  10 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 450,000 ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  3  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.กลางหมู่บ้านโป่งเก้ง และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน 2.บริเวณทางแยกบ้านนางภัสสร หมู่บ้านมากขึ น

วงศ์ภักดี

3.หน้ากลุ่มบ้านนายสมชาย ดาววงศ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  10 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ เปล่ียนหอถังน ้ารูปแชมเปญพร้อมฐาน 460,000 หอถังแชมเปญพร้อม ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสมนึก  ทิพย์ศรี) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความสูง  20 เมตรและวางท่อเมน ฐานแล้วเสร็จร้อยละ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ประปาพีวีซี 100 ครบทุกหลังคาเรือน

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือเปิดทางน ้าไหลและการ รางระบายน ้าคอนกรีต ปากกว้าง 437,000 รางระบายน ้าก่อสร้าง น ้าไหลและการระบายน ้าใน กองช่าง

หมู่ท่ี  10 ระบายน ้าในพื นท่ีท่ีมีปัญหาน ้า 0.50 เมตร  ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร แล้วเสร็จ  ยาว  400 พื นท่ีท่ีมีปัญหาน ้าท่วมขังดีขึ น

ท่วมขัง ลึก 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร เมตร

5 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง 250,000        ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี  10 ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา อาทิตย์ภายในหมู่บ้าน แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน จ้านวน  50  จุด กรรมในหมู่บ้านลดลง

และส่งเสริมการใช้พลังงาน

สะอาด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างฐานพร้อมติดตั งถังเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างฐานติดตั งถังเก็บน ้าความสูง 350,000 ก่อสร้างฐานพร้อม ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี 10  (กลุ่มบ้านนายไพโรจน์  ไกรรอด) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 15 เมตร พร้อมติดตั งถังเก็บน ้า 4 ใบ ติดตั งถังเก็บน ้า อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน แล้วเสร็จร้อยละ 100 ครบทุกหลังคาเรือน

7 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 นิ ว 35,000 วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางค้าเปรียง  ศรีไสล) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น 8.5  ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร แล้วเสร็จ ยาว 400 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

101

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด 2 นิ ว 280,000 วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี  10 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร ยาว  3,500 เมตร อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ครบทุกหลังคาเรือน

9 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ เจาะบ่อบาดาลและย้ายหอถังน ้ารูป 263,000 เจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางภัสสร  วงค์ภักดี) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง แชมเปญพร้อมตั งฐานใหม่ พร้อมย้ายถังแชมเปญ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ร้อยละ 100 ครบทุกหลังคาเรือน

รวม 9  โครงการ - - 876,000        723,000      687,000       350,000      730,000       - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  หมู่ท่ี  11 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอด ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จ านวน 1 จุด 20,000           ติดต้ังสัญญาณ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.กลุ่มบ้านนางสยุมพร สุทธ์ิศักด์ิโสภณ ไฟกระพริบแล้วเสร็จ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตลอดจนการใช้รถใช้ถนน ร้อยละ 100 ตลอดจนการใช้รถใช้ถนน

ระมัดระวังมากข้ึน

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  11 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 150,000 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ านวน  1  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.กลุ่มบ้านนายเสน่ห์ เอ่ียมสุดใจ และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน หมู่บ้านมากข้ึน

103

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  หมู่ท่ี  11 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย 355,500        ติดต้ังเคร่ืองกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราช ครบชุด  จ านวน  1  แห่ง เสียงไร้สายแล้วเสร็จ ข่าวสารต่างๆ ของทางราช

การได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100 การได้อย่างท่ัวถึง

4 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 489,000       ติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมฐาน  หมู่ท่ี  11 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลางแจ้งพร้อมฐาน กายพร้อมฐานแล้วเสร็จ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 100 สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

รวม 4  โครงการ - - 20,000          150,000      355,500       489,000      -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง 192,000        ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี 12  แบบเสาต้ังพร้อมดวงโคม ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา อาทิตย์  จ านวน  39  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน กรรมในหมู่บ้านลดลง

รวม 1  โครงการ - - 192,000        -              -               -              -               - - -
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1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  13 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญขนาด 577,000        ระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายโนรี  ฤทธ์ิทอง) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ 15 ลบ.ม. สูง  15 เมตร พร้อมติดตั งหอถัง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน และเจาะบ่อบาดาล แชมเปญ ก่อสร้างแล้ว ครบทุกหลังคาเรือน

เสร็จร้อยละ 100

2 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  13 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 300,000       ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  2  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.ส่ีแยกบ้านนางสาวเหลือ มีฤาษี และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน 2.ส่ีแยกบ้านนายพจน์ชระ หิรัญแย้ม หมู่บ้านมากขึ น
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  13 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญขนาด 573,000        ระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(วัดคลองมะเกลือ)  อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร พร้อมติดตั งหอถัง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน วางท่อพีวีซียาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร แชมเปญ ก่อสร้างแล้ว ครบทุกหลังคาเรือน

และเจาะบ่อบาดาล เสร็จร้อยละ 100

4 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดตั งเสาไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง 18,000         ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี 13  แบบเสาตั งพร้อมดวงโคม ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา จ้านวน  2  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน 1.ส่ีแยกบ้านนางสาวเหลือ มีฤาษี กรรมในหมู่บ้านลดลง

2.ส่ีแยกบ้านนายพจน์ชระ หิรัญแย้ม

รวม 4  โครงการ - - 577,000        318,000      573,000       -              -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  14 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 นิ ว 20,000           ว่างท่อเมนประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสุรพล  หินซ้อน) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร แล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ยาว  220 มตร ครบทุกหลังคาเรือน

2 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  14 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 450,000 ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  3  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.บริเวณสามแยกกลุ่มบ้าน และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน นางสาวสุดใจ  อ้่าสถาน หมู่บ้านมากขึ น

2.กลุ่มบ้านนายทวีป  เถ่ือนวงษ์

3.บริเวณหน้าวัดฯ

รวม 2  โครงการ - - 20,000          450,000      -               -              -               - - -
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1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดต้ังเสาไฟฟ้าดวงโคมส่องสว่าง 106,000        ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี 15  แบบเสาต้ังพร้อมดวงโคม ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา จ านวน  15  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน กรรมในหมู่บ้านลดลง

2 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 น้ิว 49,000         วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านท่อหน่ึง)  หมู่ท่ี  15 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ช้ัน 8.5  ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร แล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ยาว  600 เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  15 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 300,000       ติดต้ังกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ านวน  2  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.บริเวณแยกบ้านสะพานสอง และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน 2.บริเวณแยกบ้านทอหน่ึง หมู่บ้านมากข้ึน
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านครูไทย) เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  7  เมตร  ยาวไม่ 588,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน น้อยกว่า  158  เมตร  หนาเฉล่ีย 158 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน 0.05  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 น้ิว 158,000        วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านสะพาน2)  หมู่ท่ี  15 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ช้ัน 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร แล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ยาว 2,000 เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบ่อบาบดาลพร้อมติดต้ังหอถังน้ า 569,000        ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี  15 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง รูปแชมเปญและวางท่อเมนประปา พร้อมหอถังแชมเปญ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

(กลุ่มบ้านท่อหน่ึง) ครบทุกหลังคาเรือน พีวีซียาวไม่น้อยกว่า  65  เมตร และวางท่อเมนประปา ครบทุกหลังคาเรือน

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 100

รวม 6  โครงการ - - 675,000        349,000      746,000       -              -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 นิ ว 28,000           วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี 16  (กลุ่มบ้านสะพานหน่ึง) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า 220  เมตร แล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ยาว  220  เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

2 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ท่ี  16 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในมาตรการ ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) 150,000 ติดตั งกล้องวงจรปิด เกิดความเช่ือม่ันในมาตรการ กองช่าง

ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และ จ้านวน  1  จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 ป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขต 1.บริเวณสามแยกกลุ่มนายวัชรินทร์ และมีความปลอดภัยใน

หมู่บ้าน เฉลิมวัฒน์ หมู่บ้านมากขึ น

รวม 2  โครงการ - - 28,000          150,000      -               -              -               - - -
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1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญขนาด 564,000        ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางพวงเพ็ชร  โพธ์ิศรี) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร พร้อมติดตั งหอถัง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน และเจาะบ่อบาดาล แชมเปญ  สูง  15 เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

2 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ติดตั งเสาไฟฟ้าดวงโคมแสงสว่าง 72,000         ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

หมู่ท่ี 17  แบบเสาตั งพร้อมดวงโคม ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหา จ้านวน  12 จุด แล้วเสร็จร้อยละ 100 และปัญหาการเกิดอาชญา

การเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน กรรมในหมู่บ้านลดลง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ วางท่อเมนประปาพีวีซีขนาด 2 นิ ว 142,000        วางท่อเมนประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายประยูร  พุ่มพวง) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 1,970 เมตร ยาว 1,970 เมตร อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน ครบทุกหลังคาเรือน

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญความจุ 571,000       ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายมูล  นาแปลงแก้ว) อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร พร้อมติดตั งหอถัง อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน วางท่อพีวีซียาวไม่น้อยกว่า 540 เมตร แชมเปญ  สูง 15 เมตร ครบทุกหลังคาเรือน

และเจาะบ่อบาดาล ยาว  540 เมตร

รวม 4  โครงการ - - 564,000        72,000        142,000       571,000      -               - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือควบคุมและป้องกันการ พ้ืนท่ี อบต.วังม่วง ท้ัง 17 หมู่บ้าน 10,000           10,000         10,000          10,000         10,000          ลดการแพร่ระบาด สามารถควบคุมและป้องกัน ส านักปลัด

ไข้หวัดนก แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ของโรคไข้หวัดนก การแพร่ระบาดของโรค

ร้อยละ 70 ไว้หวัดนก

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1.เพ่ือให้สุนัขและแมวได้รับการ สุนัขและแมวในเขต อบต.วังม่วง 100,000        100,000       100,000        100,000       100,000        สุนัขและแมวได้รับการ 1.สุนัขและแมวได้รับการ ส านักปลัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท้ัง 17 หมู่บ้าน ฉีดวัคซีน ร้อยละ 80 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

อย่างต่อเน่ือง พิษสุนัขบ้าทุกตัว

2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 2.ในเขตพ้ืนท่ี อบต.วังม่วง

ความเข้าใจในการป้องกันและ ไม่มีผู้ป่วยและเสียชีวิต

ควบคุมเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า
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(KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างจิตส านึก 1.เพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.วังม่วง 22,000           22,000         22,000          22,000         22,000          ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ส านักปลัด

เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน อบต.วังม่วง ท้ัง  17  หมู่บ้าน ลดลง ร้อยละ 50 ในพ้ืนท่ีลดลงและมีการ

2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ คัดแยกขยะก่อนท้ิง

ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 

4 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ เพ่ือส ารวจจ านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมวในต าบลวังม่วง 10,000           10,000         10,000          10,000         10,000          สุนัขและแมวข้ึน สุนัขและแมวในต าบลวังม่วง ส านักปลัด

และข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว หมู่ท่ี 1-17 ทะเบียนร้อยละ 90 ข้ึนทะเบียนครบทุกตัว

ในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-17 เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ หมู๋ท่ี  1-17 240,000        240,000       240,000        240,000       240,000        เงินอุดหนุนคณะกรรม มีการขับเคล่ือนโครงการ ส านักปลัด

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-17 การหมู่บ้านอย่างน้อย พระราชด าริด้านสาธารณสุข

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนโครงการ ร้อยละ 50 ในกิจกรรมต่าง ๆ 

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

หมู่บ้านละ 20,000 บาท

รวม 5  โครงการ 382,000        382,000      382,000       382,000      382,000       
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างสรรค์จินตนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 20,000           20,000         20,000          20,000         20,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กมีการเรียนรู้กิจกรรม กองการศึกษา

สู่การเรียนรู้ เด็กให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึนท าให้มีพัฒนา ศาสนาและ

พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ การในการเรียนรู้ดีข้ึน วัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอายุ เพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการให้ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ กองการศึกษา

ไม่เกิน 15 ปี เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้กล้า ท้ัง 17 หมู่ ร้อยละ 80 กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนท าให้มี ศาสนาและ

แสดงออก พัฒนาการในการเรียนรู้ดีข้ึน วัฒนธรรม

3 โครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กมีการเรียนรู้ด้วยตน กองการศึกษา

จากประสบการณ์จริง และ ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 80 เอง รู้จักสังเกต ตอบค าถาม ศาสนาและ

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักสังเกต มีพัฒนาการดีข้ึนทางด้านสติ วัฒนธรรม

ปัญญาส่ิงต่าง ๆ รอบด้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก เพ่ือเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนา ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 20,000           20,000         20,000          20,000         20,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพฟันท่ีดีข้ึน กองการศึกษา

ประกวดหนูน้อยฟันสวย การและส่งเสริมการดูแลรักษา ร้อยละ 80 และฟันไม่ผุ ศาสนาและ

ฟันของเด็ก วัฒนธรรม

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 1 270,000        270,000       270,000        270,000       270,000        สนับสนุน เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา

สถานศึกษา"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน ศาสนาและ

การสอนท่ีดีข้ึน วัฒนธรรม

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 2 350,000        350,000       350,000        350,000       350,000        สนับสนุน เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา

สถานศึกษา"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน ศาสนาและ

การสอนท่ีดีข้ึน วัฒนธรรม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1.1  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 340,000        340,000       340,000        340,000       340,000        สนับสนุน เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา

สถานศึกษา"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน ศาสนาและ

การสอนท่ีดีข้ึน วัฒนธรรม

8 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน เด็กโรงเรียนสังกัดสพฐ. 5 แห่ง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ได้รับนม เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
และนักเรียนได้รับโภชนาการ และศพด.ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 แห่ง ครบทุกคน โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศาสนาและ
ท่ีดีและครบถ้วน แรงเจริญเติบโตตามวัย วัฒนธรรม

9 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน เด็กโรงเรียนสังกัดสพฐ. 5 แห่ง 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 ได้รับอาหาร เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
และนักเรียนได้รับโภชนาการ และศพด.ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 แห่ง กลางวันครบทุกคน โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศาสนาและ
ท่ีดีและครบถ้วน แรงเจริญเติบโตตามวัย วัฒนธรรม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ ศพด.ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด. ท้ัง 3 แห่ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กองการศึกษา
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบ และหน้าศูนย์ ITC ศูนย์ ITC และสวยงาม ศาสนาและ
ร้อย วัฒนธรรม

รวม 10  โครงการ 4,470,000     4,470,000   4,470,000    4,470,000   4,470,000    
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200,000        200,000       200,000        200,000       200,000        ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก,เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ยาเสพติด และประชาชนออกก าลังกาย ท้ัง 17  หมู่ ร้อยละ 80 มีสุขภาพพลามัยแข็งแรง ศาสนาและ

ป้องกันตนให้ห่างไกลยาเสพติด และสามารถป้องกันตน วัฒนธรรม

จากยาเสพติด

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพพลามัย กองการศึกษา

ป่าสักชลสิทธ์ิ ออกก าลังกาย มีความสามัคคี ครู,ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 80 แข็งแรงมีพัฒนาการท่ีดี ศาสนาและ

ร่างกายมีพัฒนาการท่ีดี วัฒนธรรม

รวม 2  โครงการ 250,000        250,000      250,000       250,000      250,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ , กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน 30,000 30,000         30,000          30,000         30,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้จากการ

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป อบรมไปประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ตนเองและ

ครอบครัว

2 โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 1.เพ่ือเป็นการออกพบปะ ประชาชนท้ัง  17  หมู่บ้าน 30,000           30,000         30,000          30,000         30,000          1.เกิดความรู้สึกท่ีดีย่ิงข้ึน ส านักปลัด

(นายกพบประชาชน) ประชาชนอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง ระหว่างประชาชนกับ อบต.

เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ 2.ประชาชนได้รับความ

อบต.วังม่วง สะดวกในการรับบริการ

2.เพ่ืออ านวยความสะดวก มากย่ิงข้ึน

ในการมารับบริการด้านต่างๆ 

แก่ประชาชน เช่น การช าระภาษี
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1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ , กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ อุดหนุนอ าเภอวังม่วง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สามารถแก้ไขปัญหา 1.ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี เข้าใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด ยาเสพติดให้ลดลงได้ เข้าใจในการแก้ไขปัญหา

ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 50 ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

2.เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาด 2.สามารถบูรณการร่วมกัน

ของยาเสพติด กับทุกภาคส่วน

3.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน า

มาประยุกต์ในการวางแผน

แก้ไขปัญหายาเสพติด

รวม 3  โครงการ 130,000        130,000      130,000       130,000      130,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
1.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ เด็กเล็กศพด.ป่าสักชลสิทธ์ิ  490,000 490,000 490,000 สนามเด็กเล่น เด็กๆ  มีสนามเด็กเล่นท่ีได้ กองการศึกษา

เคร่ืองเล่น จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามให้ 3 แห่ง ศพด. 3 แห่ง มาตรฐาน เอ้ือต่อการจัด ศาสนาและ
เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน วัฒนธรรม
การเรียนการสอนและพัฒนา และพัฒนาสมรรถภาพร่าง
สมรรถภาพร่างกายส าหรับเด็ก กายส าหรับเด็ก

2 โครงการปรับปรุงภายในอาคารและภายนอก เพ่ือปรับปรุงดูแลรักษาบริเวณ ศพด. ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บริเวณภายในและ มีบริเวณภายในและภายนอก กองการศึกษา

รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในและภายนอกอาคารให้ ภายนอกอาคาร อาคารท่ีสะอาดสวยงาม ศาสนาและ
สะอาดสวยงามและปลอดภัย สะอาดและสวยงาม และปลอดภัย วัฒนธรรม

รวม 2  โครงการ 690,000        690,000      690,000       200,000      200,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง 12,080,000 13,040,000  14,250,000   15,210,000  16,270,000   ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครง ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับเบ้ีย ได้รับเงินสงเคราะห์ ท่ีดีข้ึน

การสร้างหลักประกันรายได้แก่ ยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเงิน ผู้สูงอายุทุกราย

สงเคราะห์

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ คนพิการในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วงท่ีมี 3,660,000      3,900,000    4,140,000     4,380,000    4,620,000     คนพิการท่ีมีสิทธิได้รับ คนพิการมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

เพ่ือการยังชีพคนพิการ ตามโครง คุณสมบัติครบถ้วนในการ เงินสงเคราะห์ ท่ีดีข้ึน

การสนับสนุนการสร้างสวัสดิการ รับเบ้ียยังชีพคนพิการ ได้รับเบ้ียคนพิการ

ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุกราย

ทุพพลภาพท่ีมีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เบ้ียผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง 90,000 102,000       114,000        126,000       138,000        ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับเงิน สงเคราะห์เพ่ือการยัง ท่ีดีข้ึน

ท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ชีพทุกราย

 

รวม 3  โครงการ - - 15,830,000   17,042,000 18,504,000  19,716,000 21,028,000  - - -
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งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1  เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ 1.ประชาชนต าบลวังม่วง ม.1-17 37,000           37,000         37,000          37,000         37,000          อุบัติเหตุในช่วง สามารถลดอุบัติเหตุทาง ส านักปลัด

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สาธารณภัยต่างๆ 2.ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสาย เทศกาลลดลง ถนนในช่วงเทศลกาล

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว วังม่วง-ซับสนุ่น สัญจรไป-มาช่วง ร้อยละ 70

โดยให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ เทศกาลปีใหม่

ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

และนักท่องเท่ียวตระหนักถึงการ

ใช้รถใช้ถนนให้ขับข่ีปลอดภัย
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โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1  เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ 1.ประชาชนต าบลวังม่วง ม.1-17 37,000           37,000         37,000          37,000         37,000          อุบัติเหตุในช่วง สามารถลดอุบัติเหตุทาง ส านักปลัด

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาธารณภัยต่างๆ 2.ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสาย เทศกาลลดลง ถนนในช่วงเทศลกาล

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว วังม่วง-ซับสนุ่น สัญจรไป-มาช่วง ร้อยละ 70

โดยให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ เทศกาลสงกรานต์

ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

และนักท่องเท่ียวตระหนักถึงการ

ใช้รถใช้ถนนให้ขับข่ีปลอดภัย

3 โครการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ อปพร. จ านวน 30 นาย 100,000        100,000       100,000        100,000       100,000        อปพร.เข้าร่วมโครงการ อพปร.มีความช านาญ ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเพ่ิมวิชาการให้สมาชิก อปพร. ร้อยละ 80 ในการป้องกันและบรรเทา
มีความช านาญในการป้องกัน สาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการ
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

1.1  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.1  เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไข พ้ืนท่ีหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-17 10,000           10,000         10,000          10,000         10,000          ประชาชนมีน้ าใช้ สามารถบรรเทาความเดือด ส านักปลัด

ภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความ ครบทุกหลังคาเรือน ให้กับประชาชนในต าบล

เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า ร้อยละ 80 ได้

ให้กับประชาชนต าบลวังม่วง

รวม 4  โครงการ 184,000        184,000      184,000       184,000      184,000       
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1.1  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี  2  ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  การค้า  การลงทุน การเกษตร การทองเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
(แนวทางการพัฒนา ท่ี 2.2  พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียวและบริการ )

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว  (กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสถานท่ีท่องเท่ียวและ กองการศึกษา

และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี อนุรักษ์มรดกแหล่งโบราณคดี ร้อยละ 80 อนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 1  โครงการ 50,000          50,000        50,000         50,000        50,000         
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1.1  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2  พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี 3  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 1.คณะกรรมการพัฒนา 20,000           20,000         20,000          20,000         20,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบปัญหา  ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ทุกระดับและแจ้งแนวทาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ร้อยละ 50 ความต้องการ เพ่ือน ามา 

และแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง การพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบ 2.คณะกรรมการสนับสนุนการ ก าหนดแนวทางการจัดท า

ปัญหาและความต้องการ  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง ส่วนต าบลวังม่วง

การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  3.ประชาคมระดับต าบล

4.ประชาชนท่ัวไป  หมู่ละ  10  คน  

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

130

1. ยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

1.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2 พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาระบบบริหารองค์กร ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือให้การเลือกต้ังนายกและ การเลือกต้ังนายก อบต.วังม่วง และ 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 การเลือกต้ังนายก อบต. อบต.วังม่วง มีนายก อบต. ส านักปลัด

สมาชิกสภา อบต.วังม่วงเป็นไป การเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.วังม่วง และสมาชิกสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ครบ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง หมู่ท่ี 1-17 เป็นไปโดยสุจริตและ ตามจ านวนท่ีกฏหมาย

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร เท่ียงธรรม ร้อยละ 90 ก าหนด

ท้องถ่ิน

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ ส านักปลัด

ท างานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ร้อยละ  80 รู้ความเข้าใจและสามารถ

และประชาชนท่ัวไป น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้า

ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2 พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาระบบบริหารองค์กร ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ ประชาชนในต าบลวังม่วง 15,000           15,000         15,000          15,000         15,000          ประชาชนมีความ ทราบถึงระดับความพึงพอ ส านักปลัด

บริการในงานบริการ ในการให้บริการของ อบต. หมู่ท่ี  1-17 พึงพอใจในการให้ ใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ

วังม่วงในการให้บริการแก่ บริการ ร้อยละ 80 ให้บริการของ อบต.วังม่วง

ประชาชนในด้านต่างๆ 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้ อปท.มีศูนย์กลางการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  รับข้อมูลข่าวสารและเป็น การช่วยเหลือประชาชน  การจัดซ้ือจัดจ้าง จากการเผยแพร่ข้อมูลและ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานท่ีส าหรับด าเนินการตาม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีความโปร่งใส การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไป
(สถานท่ีกลาง ท่ีว่าการอ าเภอวังม่วง)  ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างของ อย่างมีประสิทธิภาพโปร่ง
จังหวัดสระบุรี อปท. ใส สามารถก ากับดูแลได้ 

5 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1.เพ่ือส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิง 1.ข้อมูลท่ีดินท่ีอยู่ในเขต อบต.วังม่วง 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ระบบแผนท่ีภาษี มีข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูก กองคลัง
ปลูกสร้าง 2.ข้อมูลส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขต มีข้อมูลท่ีดินและส่ิง สร้างท่ีถูกต้อง ครบถ้วน
2.เพ่ือจัดท าข้อมูลแผนท่ีภาษี อบต.วังม่วง ปลูกสร้างครอบคลุม เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัด
และทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบ ท้ังต าบล เก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
คลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ร้อยละ 90 สร้าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2 พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาระบบบริหารองค์กร ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 1.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ หมู่ท่ี  1-17 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 จัดเก็บภาษีได้ครบ 1.ประชาชนได้รับความ กองคลัง

แก่ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ทุกราย ร้อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2.สามารถจัดเก็บภาษีได้

2.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ในการจัดเก็บภาษีของ อบต.ให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน

รวม 6  โครงการ 653,700        653,700      653,700       653,700      653,700       
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.2  ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ )

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (กลยุทธ์ท่ี 1  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ืออบรมอนุรักษ์ทรัพยากร เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ กองการศึกษา

และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ัง 17  หมู่ ร้อยละ 80 ทรัพยากรธรรมชาติและ ศาสนาและ

ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม

2 โครงการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองเพาะพันธ์ุต้นลาน เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาทรัพยากร ต้นลาน  100  ต้น 30,000           30,000         30,000          30,000         30,000          จ านวนต้นลาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง ส านักปลัด

พ้ืนท่ีต าบลวังม่วง ธรรมชาติ จัดการส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80 แวดล้อมสามารถด ารงอยู่

และท าขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก ได้และสามารถทราบ

ทรัพยากรภายในพ้ืนท่ีต าบล จ านวนของต้นลาน

วังม่วง
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1.1  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.2  ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ )

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (กลยุทธ์ท่ี 1  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จ เพ่ือด าเนินการรักษาและอนุรักษ์ 1.ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านักปลัด

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ส่งเสริมและสนับสนุนดูแล สมาชิกสภา อบต.วังม่วง ร้อยละ 80 ส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมาก

บรมนาถบพิตรและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ทรัพยากรธรรมชาติเก่ียวกับ พนักงานจ้างและประชาชนท่ัวไป 2.ต้นไม้ 100 ต้น ข้ึน

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ดิน น้ า ป่า การรักษาและการ จ านวน 50 คน

ราชชนนีพันปีหลวง ปลูกป่า การดูแลรักษาแหล่งน้ า 2.ปลูกต้นไม้  จ านวน  100  ต้น

ล าคลอง ในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง

รวม 3  โครงการ 190,000        190,000      190,000       190,000      190,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2  พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันในการด ารง สมทบร้อยละห้าของค่าจ้าง 285,000 291,000 297,000 303,000 309,000 สมทบร้อยละห้าของ หลักประกันในการด ารง ส านักปลัด

ชีวิต ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน พนักงานจ้างท้ังหมดในสังกัด ค่าจ้างพนักงานจ้าง ชีวิตจากการเจ็บป่วยและการ

จากการเจ็บป่วยและการว่างงาน ท้ังหมดในสังกัด ว่างงานของพนักงานจ้าง 

ของพนักงานจ้าง

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคล สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 250,000      250,000     250,000       250,000      250,000      สมทบไม่น้อยกว่า หลักประกันสุขภาพให้แก่ ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ีโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน กรณีรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุด ร้อยละห้าสิบ ประชาชนในท้องถ่ิน

ร่วมตามความพร้อมและความต้องการ หนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท ของรายได้ อปท. 

ของประชาชนในท้องถ่ิน ไม่รวมเงินอุดหนุน

3 เงินช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพให้ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 10,000        10,000       10,000         10,000        10,000        จ านวนสามเท่าของ ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือ ส านักปลัด

กับพนักงานส่วนต าบล ผู้รับบ านาญ พนักงานส่วนต าบลผู้รับบ านาญ เงินเดือนเต็มเดือน พิเศษถูกต้องตามท่ีระเบียบ

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง  ท้ังหมด ของผู้ท่ีถึงแก่ความตาย ก าหนด
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1.1  แผนงาน งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 4.2  พัฒนาสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล )

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี  (กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ สร้างหลักประกันในการจ่ายสิทธิ สมทบกองทุน กบท. ร้อยละสอง 600,000      600,000     600,000       600,000      600,000      สมทบร้อยละสอง หลักประกันในการจ่ายสิทธิ ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ประโยชน์ของพนักงานส่วนต าบลท่ีพ้น ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงิน ของงบประมาณรายรับ ประโยชน์ของพนักงานส่วนต าบล

หรือออกจากราชการ อุดหนุนทุกประเภท ภายในเดือนธันวาคม ท่ีพ้นหรือออกจากราชการ

5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สร้างหลักประกันเม่ือประสบอันตราย สมทบกองทุนเงินทดแทนอัตรา 6,000          7,000         8,000           9,000          10,000        สมทบร้อยละศูนย์จุด หลักประกันเม่ือประสบอันตราย ส านักปลัด
เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือสูญหาย ร้อยละศูนย์จุดสองของค่าจ้างโดย สองของค่าจ้างโดย เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือสูญหาย
เน่ืองจากการท างานของพนักงานจ้าง ประมาณท้ังปี ของพนักงานจ้าง ประมาณท้ังปี เน่ืองจากการท างาน

6 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุ ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-17 650,000      650,000     650,000       650,000      650,000      ประชาชนท่ีเดือดร้อน สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด
สาธารณภัยหรือกรณีการป้องกันและ จากเหตุสาธารภัย ในเบ้ืองต้นให้กับประชาชนได้
ยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย เป็นต้น ได้รับความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า คิดเป็นร้อยละ 90

ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. 

พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้กับประชาชนในต าบล

รวม 6  โครงการ 1,801,000  1,808,000  1,815,000   1,822,000  1,829,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1  แผนงาน งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา

ลอยกระทง ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรม

2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55,000           55,000         55,000          55,000         55,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา

สงกรานต์ ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรม

3 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา

เทียนเข้าพรรษา ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรม
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1.1  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรามและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



แบบ ผ.02

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  (แนวทางการพัฒนา ท่ี 3.3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20,000           20,000         20,000          20,000         20,000          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา

กระยาสารทไทย ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรม

5 โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา

ท้องถ่ิน (หมู่บ้านรักษาศีลห้า) ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ศาสนาและ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรม

รวม 5  โครงการ 205,000        205,000      205,000       205,000      205,000       
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การศาสนา วัฒนธรามและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.1  แผนงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นฝายเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 393,000     ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนา กองช่าง

คลองโป่งกระเพรา2)  หมู่ท่ี  2 มีความสะดวกและปลอดภัยใน เฉล่ีย 5 เมตร  ยาวไม่น้อย 690 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง กว่า 690  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 0.20 เมตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากขึ น
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ เจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อ 386,000      เจาะบ่อบาดาลพร้อม เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

พร้อมวางท่อเมนประปา  หมู่ท่ี 2 ส้าหรับเกษตรกรรมอย่างเพียง พีวีซี ระยะทางไม่น้อยกว่า วางท่อพีวีซีแล้วเสร็จ ส้าหรับเกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

พอและท่ัวถึง อีกเป็นการลด 1,500 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า เพียงและท่ัวถึงและลด

ความเส่ียงต่อการเสียหายของ 1,500 เมตร ความเส่ียงต่อการเสียหาย

ผลผลิตทางการเกษตร  และเป็น ของผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี

ความม่ันคงและย่ังยืน

รวม 2  โครงการ 386,000     393,000    -            -            -          
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 195,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 3 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ยาว  480 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 3

(กลุ่มบ้านนายทักษิณ  ภู่แสนสะอาด) ชีวิตและทรัพย์สิน 480  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน

0.15  เมตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนผู้ท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 480,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ แผนพัฒนา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสมชาย  คล้ายเพ็ชร) ครบทุกหลังคาเรือน ในหมู่ท่ี  3  บ้านวังยาง แล้วเสร็จร้อยละ 90 ทุกหลังคาเรือน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้เกษตกรมีไฟฟ้าใช้ ติดต้ังระบบพลังงานแสง 600,000 ระบบพลังงาน เกษตกรมีไฟฟ้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ส าหรับเกษตรกรรมอย่างเพียง อาทิตย์กลุ่มผู้เล้ียงปลาดุก แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ ส าหรับเกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

พอและท่ัวถึง อีกเป็นการลด แปลงใหญ่วังม่วง ร้อยละ 100 เพียงและท่ัวถึงและลด

ความเส่ียงต่อการเสียหายของ ความเส่ียงต่อการเสียหาย

ผลผลิตทางการเกษตร  และเป็น ของผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี

ความม่ันคงและย่ังยืน

รวม 3  โครงการ 1,080,000 195,000   -            -           -           
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 407,000     ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

พร้อมวางท่อลอด  หมู่ท่ี  4 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 920 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 4

(กลุ่มบ้านนายชนะ  น้อยต่วน) ชีวิตและทรัพย์สิน 920  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 360,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายไวภพ  พยุงตน) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 6  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 560 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 4

ชีวิตและทรัพย์สิน 560  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.20  เมตร
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 478,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายบุญเรือง  จ าปาทอง) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 950 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 4

ชีวิตและทรัพย์สิน 950  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 328,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสน่ัน  คุ้มสุวรรณ์) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 5  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 650 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 4

ชีวิตและทรัพย์สิน 650  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังเคร่ืองสูบ เพ่ือให้เกษตกรมีน้ าบาดาลใช้ เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง 1,935,000   1,935,000  1,935,000  เจาะบ่อบาดาล เกษตกรมีน้ าบาดาลใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

พร้อมระบบแผงโซล่าเซลล์  หมู่ท่ี 4 ส าหรับเกษตรกรรมอย่างเพียง ระบบแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดต้ังระบบแผง ส าหรับเกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

พอและท่ัวถึง อีกเป็นการลด และวางท่อประปาพีวีซี โซล่าเซลล์ ระยะทาง เพียงและท่ัวถึงและลด

ความเส่ียงต่อการเสียหายของ ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,500 ความเส่ียงต่อการเสียหาย

ผลผลิตทางการเกษตร  และเป็น จ านวน  15  บ่อ เมตร แล้วเสร็จ ของผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี (ปีละ  5  บ่อ) ปีละ  5  บ่อ

ความม่ันคงและย่ังยืน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 445,000   ก่อสร้างถนนแล้ว 1.ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนา กองช่าง

รอบสระน้ าลานโพธ์ิ  หมู่ท่ี 4 มีความสะดวกและปลอดภัย 4 เมตร ยาวไม่น้อย เสร็จ มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

2.เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน กว่า  180 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 180 เมตร 2.สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

หย่อนใจของประชาชน 0.15 เมตร ของประชาชนมีความ

ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

รวม 6  โครงการ 1,935,000  1,935,000 2,702,000 806,000  445,000   
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 147,000    ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายชู  วงษ์ประเสร็ฐ) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 360 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 5

ชีวิตและทรัพย์สิน 360 เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  5 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนผู้ท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 380,000 หลังคาเรือนท่ีมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ แผนพัฒนา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายดอกรัก  หงส์สุวรรณ์) ครบทุกหลังคาเรือน ในหมู่ท่ี  5  บ้านง้ิวงาม ใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ทุกหลังคาเรือน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

รวม 2  โครงการ 380,000     -           -            -           147,000   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญ 605,000      ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  7 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ  15 ลบ.ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพียงพอและ หมู่ท่ี 7

(กลุ่มบ้านนายประเสริฐ  แหล่งหล้า) ครบทุกหลังคาเรือน สูง  15 เมตร  พร้อมวางท่อ ท่ัวถึงครบทุกหลังคาเรือน

พีวีซียาวไม่น้อยกว่า 1,000

เมตร  และเจาะบ่อบาดาล

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ ก่อสร้างหอถังน ้ารูปแชมเปญ 605,000      ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  7 อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ความจุ  15 ลบ.ม. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 อุปโภคอย่างเพียงพอและ หมู่ท่ี 7

(กลุ่มบ้านนายพงษ์พันธ์  จ้าเริญโชค) ครบทุกหลังคาเรือน สูง  15 เมตร  พร้อมวางท่อ ท่ัวถึงครบทุกหลังคาเรือน

พีวีซียาวไม่น้อยกว่า 1,000

เมตร  และเจาะบ่อบาดาล
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี  7 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อ 289,000      เจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน ้าใช้ในการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

อุปโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ประปาพีวีซี  ยาวไม่น้อยกว่า พร้อมวางท่อแล้วเสร็จ อุปโภคอย่างเพียงพอและ หมู่ท่ี 7

ครบทุกหลังคาเรือน 1,500  เมตร ร้อยละ 100 ท่ัวถึงครบทุกหลังคาเรือน

รวม 3  โครงการ 1,499,000  -            -            -            -           
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

อุตสาหกรรมและการโยธา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 1,364,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 8 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 8

(กลุ่มบ้านนายประสาร  กล่่าประสาท) ชีวิตและทรัพย์สิน 500 เมตร หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15 เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 20,000        ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายจ่าเนียร  พวงมาลัย) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 3  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 70  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 8

ชีวิตและทรัพย์สิน 70  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15 เมตร

รวม 2  โครงการ 20,000       -            -           -            1,364,000 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 143,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  9  (เส้นนายแดง  หาสงคราม) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 9

ชีวิตและทรัพย์สิน 350  เมตร  หนาเฉล่ีย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรังกว้างเฉล่ีย 395,000    ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 9  (กลุ่มบ้านนางแป้น  บรรจง) มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 980 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 9

ชีวิตและทรัพย์สิน 980  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 1,197,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  9 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 6  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 390  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 9

(กลุ่มบ้านนายทองแดง  โลหะชาติ) ชีวิตและทรัพย์สิน 390 เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้างเฉล่ีย 87,000      ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  9 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 220  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 9

(กลุ่มบ้านนางสาวจันทา  ชวนย้ิม) ชีวิตและทรัพย์สิน 220  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร
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1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์

อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนผู้ท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 380,000 หลังคาเรือนท่ีมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ แผนพัฒนา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางจ าเนียร  ลอดไพลิน) ครบทุกหลังคาเรือน ใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ทุกหลังคาเรือน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 367,000     ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 9 มีความสะดวกและปลอดภัยใน 4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 140  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 9

(กลุ่มบ้านนายสน่ัน  กล่ินขจร) ชีวิตและทรัพย์สิน 140  เมตร  หนาเฉล่ีย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.15  เมตร

รวม 2  โครงการ 380,000     87,000     538,000    1,564,000  -            
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ เจาะบ่อบาดาลพร้อมวาง 206,000 เจาะบ่อบาดาล เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี  14 ส้าหรับเกษตรกรรมอย่างเพียง ท่อเมนประปา จ้านวน 1 บ่อ แล้วเสร็จร้อยละ 100 ส้าหรับเกษตรกรรมอย่าง หมู่ท่ี 14

พอและท่ัวถึง อีกเป็นการลด เพียงและท่ัวถึงและลด

ความเส่ียงต่อการเสียหายของ ความเส่ียงต่อการเสียหาย

ผลผลิตทางการเกษตร  และเป็น ของผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี

ความม่ันคงและย่ังยืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  14 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 380,000 หลังคาเรือนท่ีมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ แผนพัฒนา กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายส้ารวจ  ตุ้มดีลัง) ครบทุกหลังคาเรือน หมู่ท่ี 14 ใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ทุกหลังคาเรือน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15

รวม 2  โครงการ -             586,000   -           -            -            
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 4 123,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

บดทับแน่น  หมู่ท่ี  15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน เมตร  ยาวไม่น้อ่ยกว่า 300 ยาว  300 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 15

(กลุ่มบ้านนางรัตติยา  ล้ิมโพธ์ิย้อย) ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน
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วัตถุประสงค์

1.1  แผนงาน

(KPI)

อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์

ท่ี โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  4  เมตร 498,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

พร้อมวางท่อลอด  หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า 200  เมตร ยาว  200 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 15

(ทางเข้าฝายสุดคต) ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  3  เมตร 73,000      ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายสวัสด์ิ  เพ็งกล่ิน)  หมู่ท่ี  15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  39  เมตร ยาว  39 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 15

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

วัตถุประสงค์

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน1. ยุทธศาสตร์
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  3  เมตร 154,000 ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายวรเทพ ค ามี)  หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  80  เมตร ยาว  80 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 15

ชีวิตและทรัพย์สิน หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4 498,000    ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางแก้ว  วงษ์สา)  หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 200 ยาว  200 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย หมู่ท่ี 15

ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน

รวม 5  โครงการ -             277,000    73,000     498,000   498,000  
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ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ
2566 2567 2568 2569 2570 โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  17 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 380,000 หลังคาเรือนท่ีมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านซับแห้ง ครบทุกหลังคาเรือน ในหมู่ท่ี  17  บ้านซับกระทิง ใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 ทุกหลังคาเรือน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 17

2 โครงการเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสง เพ่ือให้เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ เจาะบ่อบาดาลพลังงานแสง 326,000    เจาะบ่อบาดาลพลัง เกษตกรมีน ้าบาดาลใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

อาทิตย์เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี  17 ส้าหรับเกษตรกรรมอย่างเพียง อาทิตย์พร้อมวางท่อประปา งานแสงอาทิตย์ ส้าหรับเกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 17

พอและท่ัวถึง อีกเป็นการลด ความยาวไม่น้อยกว่า 1,500 แล้วเสร็จร้อยละ 100 เพียงและท่ัวถึงและลด

ความเส่ียงต่อการเสียหายของ เมตร ความเส่ียงต่อการเสียหาย

ผลผลิตทางการเกษตร  และเป็น ของผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี

ความม่ันคงและย่ังยืน

รวม 2  โครงการ -            380,000    326,000   -           -           
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา1.1  แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

1. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด

(KPI)

งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ท่ีจะขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ท่ี  3 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  5  เมตร 4,102,000    ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบุรี

(เส้นฝายวังยางถึงกลุ่มบ้านแปดหลัง) มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาวไม่น้อยกว่า  1,700  เมตร 1,700  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง หนา  0.05  ม. ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พร้อมวางท่อลอด 3 จุด ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวาง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  5  เมตร  3,200,000    ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบุรี

ท่อลอด  หมู่ท่ี  4 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาว  1,320 เมตร พร้อมวางท่อลอด 1,320  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(กลุ่มบ้านนายเปร่ือง  มานนท์) ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง จ านวน  3  จุด ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน
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งบประมาณ
ท่ี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา



แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ท่ีจะขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  5  เมตร  ยาวไม่น้อย 5,616,000    ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบุรี

จากหมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 15 มีความสะดวกและปลอดภัยใน กว่า 2,300  เมตร  หนา  0.05  เมตร 2,300  เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

1.1 แผนงาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 ท่ีจะขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง  5  เมตร  10,826,000  ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.สระบุรี

หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 9 มีความสะดวกและปลอดภัยใน ยาว  4,500  เมตร  หนา  0.05  เมตร 4,500 เมตร มีความสะดวกและปลอดภัย

(เส้นหนองตาห้อย+เส้นหนองสะแก) ชีวิตและทรัพย์สิน และเส้นทาง พร้อมวางท่อลอด ในชีวิตและทรัพย์สินและเส้น

(เสนอโดย ม.6, ม.9) การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวกและปลอดภัย การเกษตรมีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน

รวม 4  โครงการ 23,744,000 -                -              -             -               
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ท่ี 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน )

อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ )

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเล่ือนแบบกระจก 28,800          กองการศึกษาฯ

จ านวน 6 ตู้  ตู้ละ 4,800 บาท 

สถานท่ีต้ัง ศพด.1 จ านวน 3 ตู้ 

กองศึกษาฯ จ านวน 3 ตู้

(เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง (เพาเวอร์มิกซ์+ล าโพง+ไมค์ลอย) 23,000          กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 ชุด  สถานท่ีต้ัง ศพด.2

(เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300            กองการศึกษาฯ

จ านวน  1 เคร่ือง  สถานท่ีต้ัง ศพด. 3

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 5,000            กองการศึกษาฯ

เคร่ืองละ 2,500 บาท  สถานท่ีต้ัง ศพด. 1 

จ านวน 1 เคร่ือง, ศพด.3 จ านวน 1 เคร่ือง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดฝาผนัง 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว 3,400            กองการศึกษาฯ

ตัวละ 1,700 บาท สถานท่ีต้ัง ศพด.2

(ราคาตามท้องตลาด)

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอคอมแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 3,700            กองการศึกษาฯ

ราคา 3,700 บาท สถานท่ีต้ังกองศึกษาฯ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

68,200 0 0 0 0
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รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  
  สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด  ๖  ข้อ  2๘  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

คณะกรรมการฯ  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 
กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   

ข้อ  2๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วม 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด  ขอบข่าย  และ 

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือดำเนินการติดตามและประเมินผล  รายงาน 

ผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ข้อ  31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนำแผน 
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่   ดังนั้นในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง 
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  
และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๑๐.3/ว  2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
 
 2.  แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
 (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  
เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  3  คะแนน 
 (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  และช่วงอายุและจำนวนประชากร  ฯลฯ  2  คะแนน 
 (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคม
สงเคราะห์  ฯลฯ  2  คะแนน 

 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ  
2  คะแนน 
 (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน  ฯลฯ  2  คะแนน 
 (6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สินค้าพ้ืนเมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  2  คะแนน 
 (7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ  2  
คะแนน 
 (8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  2  คะแนน 
 (9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  
Thailand 4.0  5  คะแนน 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ท่ี 
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น  3  คะแนน 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น  3  คะแนน 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม   
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น  3  คะแนน 

(5)  การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น   
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา  3  คะแนน 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength  (จุดแข็ง)    
W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ  T-Threat  (อุปสรรค)  3  คะแนน 
 2.3  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  Thailand  
4.0  10  คะแนน 

(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม   
เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  
ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 4.0  10  คะแนน 

(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ  Thailand 4.0  10  คะแนน   

(4)  วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง 
อนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  5  คะแนน 

(5)  กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  
5  คะแนน 

(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์จะเกิดข้ึน  มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  5  คะแนน 
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 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
 (8)  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว  5  คะแนน 

 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand  
4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  คะแนน 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   
     มั่งค่ัง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
       ได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
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คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 
 2.  แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์กรอบจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้วิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  10  คะแนน 

 2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 

  1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจำนวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่  จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
  2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ  
(Quantitative) 
 2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

  1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง  คงทนถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ  
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ  (Impact)  โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ  
(Qualitative) 
 2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
  1)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/  Global  Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ  (Integration)  กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
  2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 
 2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน 
 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  5  คะแนน 
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  2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clearobjective)  โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  5  คะแนน 

    3)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  5  คะแนน 
  4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี  โครการสอดคล้องกับ  (1)  ความม่ันคง  
(2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4)  การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (6)  การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  5  คะแนน 
  5)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดย  (1)  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (4)  ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579  (5)  ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน  5  ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับหลักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพด  (3)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (6)  การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  5  คะแนน 
  6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทำน้อย  
ได้มากเช่น  (1)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3)  เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริหารมากข้ึน  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิด
สร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
เช่น  ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ  5  คะแนน 
  7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการ
พัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน  5  คะแนน 
  8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืนภายใต้
หลักประรัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5  คะแนน 
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  9)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการ
พัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  5  ประการในการจัดทำโครงการ  ได้แก่  (1)  ความประหยัด  (Economy)  (2)  
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  (4)  ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่น  นำไปสู่ความยุติธรรม  (Equity)  (5)  ความโปร่งใส  (Transparency)  5  คะแนน 

  10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  5  คะแนน 
  11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการ
กำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอก
ประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด
ร้อยละ  การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึน  สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)  5  
คะแนน 
  12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดำเนินการตามมโครงการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  (1)  มีความเป็นไปได้และความมี
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ  (2)  วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  (3)  ระบุส่ิงที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  5  คะแนน 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ในปี 2563 ที่ผ่านมา) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์ 

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3  (สายกลุ่มบ้านนายอุโลม  กล่ินขจร)   

งบประมาณ  305,000  บาท 
2.  โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  (สายบ้านนายดอกรัก  หงษ์สุวรรณ์) 

งบประมาณ  225,000  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  6  บ้านป่าลานหินดาด  (สายหนองตาห้อยถึงกลุ่มบ้าน 

นายมงคล)  งบประมาณ  242,000  บาท 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7  บ้านซับกระทิง  (กลุ่มบ้านนางมณีจันทร์) 

งบประมาณ  135,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9  บ้านหนองบอน  (สายบ้านนายสนั่น   

กล่ินขจร)  งบประมาณ  394,000  บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  สายกลุ่มบ้านนางหนู  ยอดมณี  หมู่ที่  10   

งบประมาณ  198,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  14  บ้านหลังเขา  (สายบ้านนายเสถียร   

ไตรทอง)  งบประมาณ  450,000  บาท 
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  17  บ้านซับแห้ง  (สายบ้านนายอินทร์  รัศมี)   
งบประมาณ  497,000  บาท 

9. โครงการเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา  หมู่ที่  12  บ้านคลองกระทิง  (บ้านนายปุ่น  จันทร์เกิด)   
งบประมาณ  280,000  บาท 

10. จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป  งบประมาณ  29,700  บาท 
11. จัดซื้อดินลูกรัง  งบประมาณ  99,906.33  บาท  
12. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2   

งบประมาณ  750,000  บาท   
โครงการโอนงบประมาณที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
13. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านโป่งตะขบ  งบประมาณ  54,000  บาท 
14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่  6-9 บ้านป่าลานหินดาด  งบประมาณ  497,000  บาท 
งบการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2562 
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ  หมู่ที่  1  บ้านท่าฤทธิ์   

งบประมาณ  1,170,000  บาท 
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่  2  บ้านมอดินแดง  (กลุ่มข้างหมู่บ้าน)   

งบประมาณ  199,000  บาท 
งบการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2563 
1. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา  หมู่ที ่ 1  บ้านท่าฤทธิ์  (กลุ่มบ้านนางผ๋ิน  วงษ์ทอง) 

งบประมาณ  144,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายทางเข้าฝายโปร่งกระเพรา 2) 
งบประมาณ  276,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านวังยาง  (สายกลุ่มบ้านนายวิเชียร)    
งบประมาณ  359,000  บาท 

4. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 4  บ้านโป่งตะขบ 
งบประมาณ  497,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 5  บ้านง้ิวงาม (สายวังม่วงเก่า) 
งบประมาณ  496,000  บาท 

6. โครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม  งบประมาณ  200,000  บาท 
7. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา  หมู่ที่ 5 บ้านง้ิวงาม สายหน้าสำนักงาน อบต.วังม่วง 

งบประมาณ  50,000  บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุขใจ ถึงบ้านนางศศิประภา ท่าเลิศ  พร้อมวางท่อ 

1 จุด หมู่ที่ 6  งบประมาณ  124,000  บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 8  บ้านหาดเล็บยาว  (กลุ่มบ้านนางจันลา วงษ์

ทอง)  งบประมาณ  496,000  บาท 
10. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ 9 บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนาง 

ทองแผ่  สง่าฤทธ์ิ)  งบประมาณ  18,000  บาท 
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11. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 9 บ้านหนองบอน (สายบ้านนายศักดิ์ชัย  ลือเนตร) 
งบประมาณ  437,000  บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางเขียน แก้วกล่ิน ม. 10 
งบประมาณ  326,000  บาท 

13. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อถึง บ้านนางอารีย์  หย่ังถึง  
หมู่ที่ 11  งบประมาณ  39,600  บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง (ปากทางบ้านท่าฤทธ์ิถึงบ้านป่าลานหิน
ดาด)  งบประมาณ  495,000  บาท 

15. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง (ปากทางเข้าวัดคลองกระทิง) 
งบประมาณ  497,000  บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายแป๋ว กรองแก้ว) 
งบประมาณ  319,000  บาท 

17.โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายแป๋ว กรองแก้ว) 
 งบรประมาณ  61,500  บาท 
18.โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 15  งบประมาณ  293,000  บาท  
19.โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนางละออง  หย่ังถึง หมู่ที่ 17   

งบประมาณ  154,000  บาท 
20.โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเล็บยาว  งบประมาณ  491,000  บาท 
21.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  หมู่ที ่ 5  บ้านง้ิวงาม  (ภายในสำนักงาน)   

งบประมาณ  426,000  บาท 
22.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3  งบประมาณ  200,000  บาท 
23.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3  งบประมาณ  271,500  บาท 
24.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ อบต.วังม่วง  งบประมาณ  497,000  บาท 
 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.ที แอนด์ โอ เอ็นจิเนีย  สัญญาลงนามวันที่  8  พฤศจิกายน  2562   
ส้ินสุดสัญญาวันที่  8  มกราคม  2563 

งบการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2563 
25.โครงการเจาะบ่อบาดาล  (กลุ่มบ้านท่อ 2)  หมู่ที ่ 6  บ้านป่าลานหินดาด 
 งบประมาณ  180,000  บาท 
26.โครงการเจาะบ่อบาดาล  (กลุ่มบ้านนางไพรัตน์  ศรีวารี)  หมู่ที ่ 2  บ้านมอดินแดง   

จำนวนเงิน  180,000  บาท 
27.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้าน 80 หลัง) หมู่ที ่2 บ้านมอดินแดง  
     จำนวนเงิน  499,000  บาท 
28.โครงการย้ายถังแชมเปญพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที ่ 5  บ้านง้ิวงาม 

จำนวนเงิน  498,000  บาท 
29.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  กลุ่มบ้านนายสมเหมาะ  หย่ังถึง 

หมู่ที ่ 5  บ้านง้ิวงาม  จำนวนเงิน  45,700  บาท 
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30.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  (กลุ่มบ้านนายสำรวย  ตุ้มดีลัง)  หมู่ที ่ 14   
บ้านหลังเขา   จำนวนเงิน  45,800  บาท 

31.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (กลุ่มบ้านนายจันทร์ดาว  มิทิน)   
หมู่ที ่ 17  บ้านซับแห้ง  จำนวนเงิน  498,000  บาท 

      32.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (กลุ่มบ้านนายจำนง  เกษมดาย)  หมู่ที่  4   
บ้านโป่งตะขบ  จำนวนเงิน  45,700  บาท 

33.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (กลุ่มบ้านนายเที่ยง  ศรีภูมิ)  หมู่ที่  4  
บ้านโป่งตะขบ  จำนวนเงิน  45,700  บาท 

  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  14,731,106.33  บาท 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน  และแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  1,250  บาท 
2.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  งบประมาณ  17,700  บาท 

  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  18,950  บาท 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 

1.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  49,500  บาท   
     2.  โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (หมู่บ้านศีลห้า)   

งบประมาณ  12,000  บาท 
  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  61,500  บาท 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข 

1.  โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก  ขนาด  200  ลิตร  งบประมาณ  44,500  บาท 

2.  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  44,850  บาท 
3.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ   
 งบประมาณ  3,565  บาท 
4.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.วังม่วง 
 งบประมาณ  72,950  บาท 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง ที่ว่าการอำเภอวังม่วง)  จังหวัดสระบุรี   
งบประมาณ  45,000  บาท 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  4  บ้านโป่งตะขบ  งบประมาณ  296,613.19  บาท 
7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกลางถนน  หมู่ที่  11  บ้านสวนมะเดื่อ   

งบประมาณ  35,000  บาท 
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  15  บ้านท่อหนึ่ง  กลุ่มบ้านสะพานสอง   

งบประมาณ  363,381.17  บาท 

  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  905,859.36  บาท 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 1,2,3   

งบประมาณ  786,948.46  บาท  
2. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

(สพฐ.)  งบประมาณ  1,583,760  บาท   
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  8,490  บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก  งบประมาณ  50,000  บาท   
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ ”  งบประมาณ  178,090  บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2”  งบประมาณ  377,450  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3”  งบประมาณ  350,670  บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งบประมาณ  157,981.10  บาท 

  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  3,493,389.56  บาท 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

     1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
งบประมาณ  312,737.35  บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  งบประสัมมนา  งบประมาณ  45,925  บาท 
3. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)  งบประมาณ  349,000  บาท 
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ  178,150  บาท 
5. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  8,615,600  บาท 
6. เบ้ียยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  2,571,200  บาท   
7. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  56,500  บาท 
8. สำรองจ่าย  งบประมาณ  636,615.50  บาท 
9. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) 

งบประมาณ  227,700  บาท 
10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  งบประมาณ  265,000  บาท 

      รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน  13,258,427.85  บาท 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1  แผนงานการเกษตร 
1.  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ใช้งบประมาณ 

  รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งส้ินตามแผนงาน  จำนวน   -   บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

ค่าครุภัณฑ์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  32,000 บีทียู 

งบประมาณ  126,000  บาท 
2. ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  งบประมาณ  11,000  บาท 
3. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน  แบบกระจก  จำนวน  4  หลัง  งบประมาณ  19,200  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  1  เครื่อง งบประมาณ  21,000  บาท 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  งบประมาณ  22,000  บาท 
6. อุปกร์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  1  เครื่อง  งบประมาณ  600  บาท 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
7. เครื่องเล่นปีนป่ายทรงเอ  1  ชุด  งบประมาณ  44,500  บาท 
8. เครื่องเล่นกระดานลื่นโค้งสีสดใส  1  ชุด  งบประมาณ  36,500  บาท 
9. เครื่องเล่นบ้านกลางสนามพร้อมรั้ว  1  ชุด  งบประมาณ  20,500  บาท 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส่ือการสอนโทรทัศน์ DLTV  งบประมาณ  29,000  บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
11.แผนยางรองพ้ืนสังเคราะห์  งบประมาณ  156,000  บาท 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
12.ตู้อบความร้อนด้วยไฟฟ้า  งบประมาณ  139,100  บาท   
     (กันเงินปี 2562/ เบิกจ่ายปี 2563) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
13.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่  11  บ้านสวนมะเดื่อ  1  จุด  4  ตัว  
     งบประมาณ 149,158  บาท 

14.โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่  4  บ้านโป่งตะขบ  (ลูกข่าย 4 จุด) 
     งบประมาณ  299,000  บาท 
15.โครงการติดตั้งเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่  15  บ้านท่อหนึ่ง  (ลูกข่าย 4 จุด)  
    งบประมาณ  299,000  บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ  จำนวน  1,372,558  บาท 

 
รายการโอนครุภัณฑ์  ครั้งท่ี  1  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563 
 ครุภัณฑ์การเกษตร 

1. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ  (ซับเมอร์ส)  ขนาด  1.5 แรงม้า  1  เครื่อง 
งบประมาณ  14,980  บาท 

  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์  แบบเหล็ก  4  ฟุต  งบประมาณ  5,500  บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

3. เก้าอ้ีทำงานแบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม  งบประมาณ  2,000  บาท 
4. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก  4  ฟุต  งบประมาณ  5,500  บาท 
5. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน  ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000  บีทียู  3  เครื่อง   

งบประมาณ  96,000  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  งบประมาณ  22,000  บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
7. เครื่องบันทึกภาพแบบ 4 ช่อง 2 เครื่อง  งบประมาณ  8,560  บาท 
8. กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่  4  ตัว  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  2  ล้านพิกเซล 

งบประมาณ  14,980  บาท 
9. กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่  2  ตัว  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  1  ล้านพิกเซล 

งบประมาณ  5,350  บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณรายการโอนครุภัณฑ์  ครัง้ท่ี  1  จำนวน  174,870  บาท 

 

รายการโอนครุภัณฑ์  ครั้งท่ี  2  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  26,000  บีทียู  งบประมาณ  35,500  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า  งบประมาณ  2,500 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณรายการโอนครุภัณฑ์  ครัง้ท่ี  2  จำนวน  38,000  บาท 

 
รายการโอนครุภัณฑ์  ครั้งท่ี  3  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. โต๊ะคอมพิวเตอร์  แบบเหล็ก  2  ตัว  งบประมาณ  10,000  บาท 
2. เก้าอ้ีทำงาน  แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม  4  ตัว   

งบประมาณ  7,200  บาท 
3. เก้าอ้ีแบบเหล็ก  เบาะหนัง  30  ตัว  งบประมาณ  16,500  บาท 
4. เครื่องโทรสาร  แบบกระดาษความร้อน  1  เครื่อง  งบประมาณ  4,500  บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณรายการโอนครุภัณฑ์  ครัง้ท่ี  3  จำนวน  38,200  บาท 

 
รายการโอนครุภัณฑ์  ครั้งท่ี  4  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ครุภัณฑ์บำรุงรักษาฯ 

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำนักงาน   
งบประมาณ  39,055  บาท 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

2. เครื่องสูบน้ำ (ป๊ัมกล่อง)  แบบหมุนขวา  งบประมาณ  12,300  บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

3. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก  ขนาด  5  ฟุต  งบประมาณ  7,500  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผลแบบที่  1  งบประมาณ  19,200  บาท 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน  งบประมาณ  17,000  บาท 
6. เครื่องสำรองไฟ  ขนาด  800 VA 2 เครื่อง  งบประมาณ  5,000  บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

7. เครื่องบันทึก  (DVR)  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง 
งบประมาณ  8,000  บาท 

8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงท่ีชนิดสตาร์ไลท์  งบประมาณ  7,000  บาท 
9. กล้องวงจรปิด  แบบมุมมองคงที่ (กล้อง 3 ตัว ศพด.2)  3  ชุด   

งบประมาณ  24,877.50  บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณรายการโอนครุภัณฑ์  ครัง้ท่ี  4  จำนวน  139,932.50 บาท 

 
ครุภัณฑ์  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี   

งบประมาณ  30,000  บาท 
รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   

2562  ถึงเดือน  30  กันยายน  2563  จำนวน  81  โครงการ  รวมเป็นเงินจำนวน  32,796,633.10  บาท  
และจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  39  รายการ  เป็นเงินจำนวน  1,763,560.50  บาท  ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้งหมด  249  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32.53 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  

๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ำท่วม 
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่   เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที  

๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  ทีเ่กิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิตประชาชนและสัตว์ต่างๆ  
ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ  เท้า  ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ เด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  โรคโควิด-

2019  และโรคปากเท้าเป่ือยที่เกิดในสัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ  ฝึกอบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นทีร่ะงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา  

๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  ระดับการศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะ
ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ



180 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง  จังหวดัสระบรีุ 

 

ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ให้กับเด็กนักเรียน  

๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด  
แต่เพ่ือเป็นการป้องกันมีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชน
ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังมีถนนดิน  ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก  ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน  เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การคมนาคมล่าช้า  แนวทางการแก้ไขจัดทำแผนงานโครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  

6)  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหา
เงินเพ่ือเล้ียงปากท้องของตนเองและครอบครัวก่อน  รวมถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน  เป็นต้น  

ดังนั้นการสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm)  ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่ พ่ึง แห่งตน” 
และ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควรเป็นส่ิงสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีสามารถดำเนินการได ้ 
2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำ  

เนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ 

แตล่ะดา้นที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิม
จำนวนขึ้นทุกปี  (คำนึงถึงสถานะทางการคลังตนเป็นหลัก) 

4)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างภายใน
พ้ืนที ่ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน 

5)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรเน้นการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ เช่น การมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

6)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  
การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
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ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ  ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง  เป็นต้น 

ในอนาคตอำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท.  ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น  2  กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization)  ดังนั้น  ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จำเป็นที่จะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  ทุกฝ่ายควรต้อง
รู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล  อบต.และระดับ
หมู่บ้าน  เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม  ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น  ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย  ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง  (Change Agent)  อย่างแท้จริง 

การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี  ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆ  ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงที่แก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน  เช่น  ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี  เส้ือกันหนาว
ฟรี  และของฟรีอ่ืนๆ  จาก อปท.  เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจก
ของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัย  การพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน 
เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริ มและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
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การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี  ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต   ดังนั้น  บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน   
ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบส่ิงที่
เหมือนๆ  กันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ต่อต้าน  และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจำ  เช่น  การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร  เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน  ซึ่งพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯ  ทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ  ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย หนังสือส่ัง
การที่เปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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