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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

ส่วนที่ ๑ 
 

 
๑. ด้านกายภาพ 

    (ด้านลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง) 
    - ตั้งอยู่เลขท่ี 23 หมู่ 5 ต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอ 
วังม่วง   ห่างที่ว่าการอ าเภอวังม่วงประมาณ 3 กิโลเมตร  
    - เน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 95.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,980 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่          
ราบสูง  เป็นเขาบางส่วน  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

  ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
        - จ านวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์    หมู่ 9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ 2 บ้านมอดินแดง    หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ 3 บ้านวังยาง     หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม    หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด    หมู่ 14 บ้านหลังเขา 
  หมู่ 7 บ้านซับกระทิง    หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง 
  หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

     หมู่ 17 บ้านซับแห้ง 
  - จ านวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ 1-4 และหมู่ 6-17 และจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน  คือ 
หมู่ 5   (คาบเก่ียวอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังม่วง) 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศ  ต าบลวังม่วง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตรพืช
ไร่ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ปลูกทานตะวัน และมีพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤด ูดังน้ี  
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางคร้ังอาจมีอากาศเย็น บ้างคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 40 องศา
เซลเซียส  อากาศร้อนจัด   

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

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-
๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    

   

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและอบต.วังม่วงได้
ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังน้ี 
   

แหล่งน้้า ปี 2559 ปี 2560 

หว้ย     4 4 

คลอง      7 7 

สระน้ า  17 17 

ฝาย,ท านบ   13 13 

บ่อบาดาล   43 45 

ประปาชนบท(หมู่บ้าน)   39 39 

บ่อน้ าตื้น   15 15 

ถังเก็บน้ า คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.99   12 12 

ถังเก็บน้ า คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
ระบบประปาถังแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. 

18 

57 

18 

61 

     

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตต าบลวังม่วงมีที่สาธารณะ จ านวน  101 ไร่  1  งาน มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

อบต.วังม่วงได้จัดตั้งหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  17  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง  จ านวน   2  คน  รวมทั้งหมด 34 คน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เชน่  
การลงประชามติเมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2559   ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ออกเสียงประชามติ  4,001  คน  จากผู้มสีิทธิออกเสียงทั้งสิ้น  6,210  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.43   

 
๒.๑ เขตการปกครอง 

เดิมเป็นเขตการปกครองของต าบลค าพราน  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ต่อมาได้แยกเป็น
ต าบลวังม่วง  มีพ้ืนที่คลองวังม่วงเป็นเส้นแบ่งเขตต าบล  และได้ยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอวังม่วง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓3  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2538 ได้ท าการก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอวังม่วงแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ว่าการ
อ าเภอวังม่วงจนถึงปัจจุบัน   
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

  ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

- จ านวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู ่1 บ้านท่าฤทธิ์    หมู่ 9 บ้านหนองบอน 
  หมู่ 2 บ้านมอดินแดง    หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง 
  หมู่ 3 บ้านวังยาง     หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ 
  หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ    หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง 
  หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม    หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 
  หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด    หมู่ 14 บ้านหลังเขา 
  หมู่ 7 บ้านซับกระทิง    หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง 
  หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว    หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง 
  - จ านวนหมู่บ้านที่เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ 1-4 และหมู่ 6-17 และจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบางส่วน  คือ 
หมู่ 5   (คาบเก่ียวอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังม่วง) 

๒.๒ การเลือกต้ัง 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตต าบลวังม่วงยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานอบต.วังม่วง เสนอแนะในกิจกรรมของ
ต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9)   

   -  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ  6,210     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕9) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  4,001  คน  จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น  6,210  คน  
คิดเป็นร้อยละ  64.43   

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าส่ัง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกต้ัง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
                 ประชากรทั้งสิ้น  8,198  คน    แยกเป็นชาย  4,029  คน หญิง  4,169  คน 
        จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,100  ครัวเรือน 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2558 รวม 

(คน) 
ประชากรปี 2559 รวม (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บ้านท่าฤทธิ์ 379 399 563 386 404 790 

2 บ้านมอดินแดง 274 289 461 278 291 569 

3 บ้านวังยาง 218 243 363 223 243 466 

4 บ้านโป่งตะขบ 171 192 370 179 201 380 

5 บ้านง้ิวงาม 190 180 882 192 185 377 

6 บ้านป่าลานหินดาด 431 451 351 441 456 897 

7 บ้านซับกระทิง 170 181 669 161 173 334 

8 บ้านหาดเล็บยาว 335 334 652 334 337 671 

9 บ้านหนองบอน 313 339 440 318 338 656 

10 บ้านโป่งเก้ง 228 212 427 224 209 433 

11 บ้านสวนมะเดื่อ 212 215 400 206 218 424 

12 บ้านคลองกระทิง 192 208 390 191 211 402 

13 บ้านคลองมะเกลือ 209 181 178 212 186 398 

14 บ้านหลังเขา 89 89 367 95 87 182 

15 บ้านท่อหน่ึง 182 185 191 180 183 363 

16 บ้านหาดเล็บยาว 2 92 99 655 92 109 201 

17  บ้านซับแห้ง 319 336 8,137 317 338 655 

รวมทั้งสิ้น 4,004 4,133 778 4,029 4,169 8,198 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรไม่เคยได้รับการศึกษา จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.74 %    ระดับอุนบาล จ านวน  205 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 %  ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา  จ านวน 286 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.77 % จบชั้นประถมศึกษา จ านวน 2,825 คน คิดเปน็ร้อยละ 47.15 %    มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 1,043 คน คิดเป็นร้อยละ 17.41 %   มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 818 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 %    
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 %    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 307 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.12 %    สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 %     

 

               จ านวนประชากรจ าแนกระดับการศึกษาปี 2559 

                        ข้อมูลสภาพการศึกษาภาพรวม 

        การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 ระดับการศึกษา เพศ รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
ไม่เคยศกึษา 88 136 224 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 95 110 205 

ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 151 135 286 

จบชั้นประถมศึกษา 1,282 1,543 2,825 

มัธยมศึกษาตอนต้น 542 501 1,043 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 399 419 818 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 145 123 268 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 97 210 307 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 11 15 

รวม 2,803 3,188 5,991 

 

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลอืดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเร่ืองน้ีซึ่ง ก็ได้ผลในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี    โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 3 
แห่ง  เตียงคนไข้  จ านวน  6  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แห่ง    
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     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  
ล าดับที่ โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 

๑ โรคอุจจาระร่วง 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 

๓ โรคไข้เลือดออก 

๔ โรคปอดบวม 

๕ โรคตาแดง 
๔.๓ อาชญากรรม 

  อบต.วังม่วงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งอบต.ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการตั้งจุดตรวจประชารัฐ
ของหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้าน  จึงท าให้เหตุอาชญากรรมไม่มีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต าบลวังม่วงวิธีการแก้ปัญหาของอบต.วังม่วง
ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ทั้งน้ีได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย  

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.วังม่วง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรวังม่วงได้ร่วมมือกับทาง
อ าเภอวังม่วง  และอบต.วังม่วง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือน าตัวมาบ าบัดและฝึกอบรมอาชีพให้เพ่ือลด
ปัญหาผู้ติดผู้เสพในเขตต าบลวังม่วงน้ัน  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย สืบเน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของอบต.วังม่วงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของอบต.วังม่วง  
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี อบต.วังม่วงก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  อบต.วังม่วงได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

๑.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ในเขต อบต.วังม่วงมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตต าบลวังม่วงมีพ้ืนที่
กว้างมากท าให้มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างน้ันเยอะ  อบต.ด าเนินการตามความต้องการไฟฟ้ามากไปหา
น้อยเป็นล าดับ การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ หน่วยงานเพ่ือขออุดหนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือเช่น  อบจ.สระบุรี เป็นต้น   

๕.๓ การประปา 
การประปา  อบต.วังม่วงได้ด าเนินการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กรูปแชมเปญให้กับหมู่บ้านภายใน

ต าบลวังม่วง ซึ่งได้ก่อสร้างไปทั้งหมด จ านวน  61 แห่ง   โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ด าเนินการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้านเอง  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเร่ืองน้ าประปาไม่พอใช้ในหน้าแล้งบ่อยคร้ัง สาเหตุเน่ืองจากเป็นน้ าในดินซึ่งเราไม่สามารถทราบปริมาณน้ าได้
ว่ามีมากน้อยเพียงใด  จะพอใช้ในหน้าแล้งหรือไม่  และเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตประปา ประปาของอบต.วังม่วงยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  พ้ืนที่อยู่ใกล้
เขือ่นป่าสักชลสิทธิ์ได้บริเวณใกล้น้ าไม่สามารถเจาะน้ าประปาใช้ได้เลย  การแก้ปัญหาคือ การขุดสระน้ าเพ่ือกักเก็บน้ า
ไว้ท าระบบประปา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังน้ี 

๕.4  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตต าบลวังม่วงมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.วังม่วง ที่เป็นถนนลาดยางจ านวน  21 เส้นทาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  14 เส้นทาง  ถนนหินคลุกจ านวน  5 เส้นทาง  ถนนลูกรังจ านวน  41 เส้นทาง  
โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.วังม่วง ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนเน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ปัจจุบัน อบต.วังม่วง มีเส้นทางคมนาคม  
ดังน้ี 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต.วังม่วงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังน้ี 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    

    -  หมายเลข   ๒098   มวกเหล็ก – อ าเภอวังม่วง - ล านารายณ์ 
    -  หมายเลข 4005  สายหน้าอบต.วังม่วง – ซับสนุ่น 
    -  หมายเลข 2273   มวกเหล็ก – อ าเภอวังม่วง 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   5    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายซับน้อยเหนือ - จังหวัดสระบุรี 
    -  รถไฟ (รฟท.)   สาย ไม่มี  

๑.๔)  ถนน 

               ถนนในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวง  ,ทางหลวงชนบท  จ านวน    7    สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน 2     สาย  ระยะทาง    27.009   กม. 

                  ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   - กม. 
                    ลาดยาง จ านวน    5   สาย  ระยะทาง    46.690 กม. 

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

                  ลูกรัง   จ านวน    9   สาย  ระยะทาง   12.980       กม. 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขต อบต.วังม่วง ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่    อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด   ดังน้ี 

 - การประกอบอาชีพของประชากร ได้แก่ 
    1) อาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด ทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว มันส าปะหลัง เป็นต้น 
    2) อาชีพปศุสัตว์ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการค้า เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคนม โคเน้ือ เป็นต้น   
    3) อาชีพรับจ้างทั่วไป ได้แก่ การรับจ้างโรงงานต่างๆ และรับจ้างท าการเกษตร เป็นต้น 
    4) อาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การท าการประมงบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ และแม่น้ าป่าสัก เป็นต้น 

๖.๒ การประมง 
  อาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การท าการประมงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และแม่น้ าป่าสัก เป็นต้น 

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  สุกร เป็ด 
ไก่ โคนม โคเน้ือ แพะ เป็นต้น   

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

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ทรัพยากรธรรมชาติ ของต าบลวังม่วงจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เด่น ๆ อยู่ 2 แห่ง คือ 1. น้ าตกป่าลาน
หินดาด  2.น้ าตกสวนมะเดื่อ และแหล่งโบราณคดีอีก 1 แห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ และมีทุ่งดอก
ทานตะวันบาน แต่จะต้องมีการปรับปรุงและสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
เยอะ ดังน้ี 
 

ที ่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพ้ืนที ่ หมายเหตุ 

1 น้ าตกป่าลานหินดาด หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด  

 

 

2 น้ าตกสวนมะเด่ือ หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ  

 

 

3 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
ตะขบ 

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

4 ทุ่งดอกทานตะวันบาน เขตพ้ืนที่ต าบลวังม่วง  

 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

- หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่  ได้แก่ (ข้อมูลจากการเสียภาษีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 
    ณ เมษายน 2560 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 

ป๊ัมหลอด     11 11 

ฟาร์ม         17 17 

โรงขูดไก่      14 14 

ค้าของเก่า 2 2 

อู่ซ่อมรถยนต์ 3 3 

ห้องเชา่ 6 6 

ร้านซ่อมโทรทัศน์ 1 1 

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้   1 1 

 
          ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  74 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 

 

 -  กลุ่มอาชีพ 

 -กลุ่มอาชีพจักสานใบลาน หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 9 
 -กลุ่มอาชีพดอกไม้จากเกล็ดปลา หมู่ 3 บ้านวังยาง  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 3 

 -กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง หมู่ 10 บ้านโป่งเก้ง  -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับกระทิง หมู่ 7 

 -กลุ่มอาชีพกระเป๋าถักเชือกฟาง หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองกระทิง หมู่ 12 

 -กลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งต าบลวังม่วง    -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าฤทธิ์ หมู่ 1 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน  
957 คน  ร้อยละ  32.07  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของการประกอบอาชีพซึ่งถือว่าไม่สูงมาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างาน
นอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนทีส่่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ 17   

มีพ้ืนที่ท้ังหมด  54,993    ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
            บาท/

ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

           ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
            บาท/

ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
            บาท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
             บาท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
            บาท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 
            บาท/

ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย   500   ครัวเรือน 

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

ไร่ 
   11,000   

บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด  600    ครัวเรือน 

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

ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง  300    ครัวเรือน 

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

บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร่ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
(๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ 17   

มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน 

(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า - - - - - - 

 2. ห้วย/ล าธาร 4 -    1 % 

 3. คลอง 7 -    1 % 

 4. หนองน้ า/บึง 1 -    1 % 

 5. น้ าตก 2 -    2 % 

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

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง - - - - - - 

 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 

 3. ฝาย 10 -    10% 

 4. สระ 2 -    10 % 

 5. คลองชลประทาน - - - - - - 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ 17   

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ า 
จ านวน 

(แห่ง) 

มี ท่ัวถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 45     2 % 

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 15     2 % 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

61      80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาชนบท) 39     8 % 

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ -      

4.6 อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) ถังเก็บน้ า คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.
99   
4.6.2) ถังเก็บน้ า คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
4.6.3)                               . 

 
12 

 
18 

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
2 % 

 
3 % 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด/ส านักสงฆ์  13    แห่ง         
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

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

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้อนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เคร่ืองจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการสานหมวกจากใบลาน  วิธีการท ากระเป๋าถักเชือกฟาง และวิธีการเลี้ยงผึ้ง  
เป็นต้น   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง    

๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขต อบต.วังม่วงได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  ผ้าทอพ้ืนเมือง กระเป๋าถักเชือกฟาง เคร่ืองจักสานหมวกใบลาน  ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์(อยู่นอกเขต) 

ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียง
ได้ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม ้ จ านวน 6,063 ไร่ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลวังม่วงไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลวังม่วงส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินลูกรัง  ท าให้การเพาะปลูกพืชผลไม่ได้ผลิตเท่าที่ควร  
และน้ าใต้ดินเป็นหินปูน  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่ง
อ่ืน  และน้ าฝน 
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ใกล้ๆในพ้ืนที่  
ต้องน าขยะไปทิ้งท่ีโรงปูน TPI แก่งคอย เป็นต้น    
   
    
   
    ************************************ 

 

86
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แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  ๒๒  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังน้ี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน  
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และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ัน  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี 
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สมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง 
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง 
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึน้ในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวด
มากขึ้นทั้งในเร่ืองการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งราก
ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง 
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กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การดาเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศใน
ระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะ
ยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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22 

  

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ี
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.วังม่วง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อบต.วังม่วง จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
เทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 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 โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เร่ิมพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ 
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แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ่ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

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

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไมส่ามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
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 (๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมใ่ห้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายไดไ้ม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
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๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี 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 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเร่ิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไมเ่อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 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 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเร่ิมมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้ 
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พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเร่ืองขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตาม 
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
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(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
 
 



35 

  

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิม่ข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ 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) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึน้ (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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(๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที ่๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 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
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเร่ืองความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม ้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ 
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สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

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

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

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 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

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

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เก่ียวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ 
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
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โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือ
เป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้ งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product 
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
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Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

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

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแทจ้ริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิ ภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นเิวศ ส่งเสริมการลงทนุของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

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

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคกลางตนบน1 

            ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๑ ประกอบด้วยนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี มีลักษณะพ้ืนที่ก่ึงเกษตร ก่ึงอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพและ
ปริมณฑล จึงมี ทั้งพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งธุรกิจที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
พ้ืนที่ เกษตรกรรม ตลอดจนมีพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดกโลก มี
ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติคือแม่น้ าสายหลักซึ่งก าลังประสบภาวะเสื่อม
โทรมอย่างมากจึงมีประเด็นการพัฒนา ดังน้ี  

1) พัฒนาพื้นที่เมืองของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีลักษณะสอดคล้องกับโอกาส ทางเศรษฐกิจ 
และลักษณะพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และขีดความสามารถของจังหวัด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย และพัฒนาให้ เกษตรกรม ี
ความสามารถในการท าการเกษตรในเชิงธุรกิจ โดยการปรักระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและการ พัฒนาองค์กร
เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ให้มีความสามารถในการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

3) ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่สะอาดและมีระบบ บริหาร 
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบริการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นการ อ านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าควรแก่ การเรียนรู้และเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจชุมชนที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 

5) พัฒนาและฟ้ืนฟูแม่น้ าสายหลักของอนุภาคเพ่ือให้เป็นแหล่งก าเนิดของประชาชน ในพ้ืนที ่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพส่วนบุคคล ความ อบอุ่นในครอบครัวและการเป็นพลเมือง
ที่ดีของชุมชน 7) พัฒนาและส่งเสริมให้ภาคชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสามรใน  การจัดหาและบริหาร
การให้บริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  

 พัฒนาจังหวัดสระบุรี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.วังม่วงมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดสระบุ รี              

อบต.วังม่วง จึงได้น ากรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มาใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , 
เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล,เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย,เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน  
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปา้ประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์      “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”  
 

พันธกิจ  
๑.  น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
๒.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังขับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน

สังคม  
๓.  จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับความเป็น

ธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
๔.  จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมายหรือที่มี

กฎหมายก าหนด  
 

เป้าประสงค์  
“ มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชน มี

คุณภาพชีวิตที่ดี”  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยจ านวน 4 ประเด็น ดังน้ี  

๑. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
๓. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญา 
๔. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
   ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : มูลค่าการคาการลงทุนในการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 
  1.เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
  2.พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
  3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
  4.พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าและบริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากล 
   ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมาตรฐานชุมชน 
 เป้าประสงค์  : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 
   1.เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน 
   2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
   3.ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเปูาหมายเฉพาะ 
   4.ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด 
   ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ 

  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ก าหนด 

   ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
 กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 
   1.เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.เสริมสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม 

  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ 
  จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 
เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 1.ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564)  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นพัฒนาสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสระบุรี ดังน้ี 
 

 วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหา และศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

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

 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม 
 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 

  “ให้ความส าคัญในการพัฒนาต าบลทุกด้าน  ประสานงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 พันธกิจในการพัฒนาต าบล 
  1.พัฒนาด้านกายภาพและสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และอ านวยความสะดวก 
    ให้กับประชาชน 
  2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  4.ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
  5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต.วังม่วง ตามระบอบประชาธิปไตยและ 
    ปกปูองสถาบัน  
  6.ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.พัฒนาและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

2.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาต าบล 

1.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่ การคมนาคมสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ,แหล่ง  
น้ าอุปโภค-บริโภค ,ไฟฟูาแสงสว่าง เป็นต้น 
2.เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน โดยน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3.เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

  4.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานในต าบลให้ทั่วถึง 
5.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ อบต.วังม่วง ตามระบอบประชาธิปไตยและปกปูอง
สถาบันฯ 

  6.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.เพ่ืออนุรักษ์และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามี 7  ยุทธศาสตร ์
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
  1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนและทาง 
  1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

1.3 การพัฒนาระบบไฟฟูาแสงสว่าง 
1.4 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 

     ยุทธศาสตร์ที่2.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ 
2.1 การจัดให้มีสถานที่ประกอบอาชีพ, การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
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     ยุทธศาสตร์ที่3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข 
3.1 การปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3.2 การส่งเสริมการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์ 
3.3 การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและต าบล 
3.4 การปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อ 
3.5 การก่อสร้างลานกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

     ยุทธศาสตร์ที่4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 การส่งเสริมด้านการศึกษา 
4.2 การรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
4.3 การส่งเสริมพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     ยุทธศาสตร์ที่6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
6.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

     ยุทธศาสตร์ที่7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
7.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตอบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  20 
   ๒)  ในเขตอบต.มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  70  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 70  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

๔)  ประชาชนในเขตอบต.ร้อยละ 7๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  หมู่บ้านในเขตอบต.วังม่วงร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของอบต.วังมว่งมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของอบต.วังม่วงมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

 



52 

  

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  6)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งโบราณคดี 
 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  มีการพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
5)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 

6)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
7)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.วังม่วงมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

   
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จาการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการพิจารณา
สภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงมีทั้งจุด
แข็งและจุดอ่อนในทุกด้าน โดยเฉพาะความเข้มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ให้มีความเข็มแข็ง
ตามไปด้วย ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง “เอ้ือ” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญน้ัน 
คือ อุปสรรคด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงอยู่ในสภาพ “ต้องพัฒนา” 
ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงจึงต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้านเป็นไปโดยสมดุลและ
เชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอ้ืออ านวยซึ่งกันและกันให้มากที่สุด  การพัฒนา
ต่างๆ จึงจะประสบความส าเร็จ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอบต.     

เปา้ประสงค ์ 

ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์



54 

  

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงมี
ศักยภาพการพัฒนาที่มีปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ดังน้ัน จึงมี
สภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “เอ้ือแต่ต้องพัฒนา” 
 

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
(S = STRENGHT) 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

(W = WEAKNESS) 

1.  มีศักยภาพการผลด้านการเกษตร 
2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง 
3. ผลิตภัณฑ์ในต าบลมีชื่อเสียงและได้รับการ

ยอมรับ 
4. มีแหล่งโบราณคดีประจ าต าบล หมู่ 4 บ้าน

โป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
5. มีน้ าตกในเขตพ้ืนที่ต าบลวังม่วง จ านวน 2 

แห่ง น้ าตกป่าลาน ,น้ าตกสวนมะเด่ือ 
6. ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายและมีกลุ่ม

วิส าหกิ จชุ มชนหลายก ลุ่ ม  สามา รถ
รวมกลุ่มกันต้ังศูนย์ OTOP ประจ าต าบลได้ 

1.  ขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร,อุปโภค-

บริโภค 
2. เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
3. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจการเกษตร 
4. ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจิงจังในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5. ขาดแหล่งเงินงบประมาณในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 
6. ต า บล วั ง ม่ ว งมี พ้ื นที่ ก ว้ า งม ากท า ให้ มี

งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา 
(O = OPPORTUNITY) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

(T = THREAT) 

1. สามารถบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบลได้ 

2. เนื่องจากในต าบลมีการเล้ียงปลาดุกเยอะ 
และมีการเล้ียงผ้ึง และสามารถน ามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถพัฒนามา
เป็นสินค้า OTOP ประจ าต าบลได้ 

3. นโยบายรวมพลังแผ่นดินขจัดส้ินยาเสพติด 
4. เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยแปรรูปสินค้าและเพ่ิม

มูลค่าเกษตรได้ 
 

1. สภาพดินฟูาอากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 

2. ขาดการลงทุนภาคการเกษตรอย่าง
ต่อเน่ืองอย่างจิงจัง 

3. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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 (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังน้ี 
๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อบต.ที่เป็นถนนลาดยางจ านวน  21 เส้นทาง  ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จ านวน 14 เส้นทาง  ถนนหินคลุก จ านวน 5 เส้นทาง  ถนนลูกรังจ านวน  41 เส้นทาง   เปูาหมายคือต้องการให้
เป็นถนนลาดยางให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ 70 ของถนนทั้งหมดในเขตต าบลวังม่วง  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางเพ่ิมขึ้นเพ่ือความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนในเขตต าบลวังม่วง   

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้เกือบทุกครัวเรือน   ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างหรือไฟแสง
จันทร์ที่ใช้ในการสัญจรบนท้องถนนหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่
กว้างขวางมีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างน้ันเยอะมาก  ทางอบต.จึงด าเนินการของบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆสนับสนุน เช่น ไฟฟูาแสงสว่างระบบโซล่าเซล์จาก อบจ.สระบุรีเป็นต้น   

๓)  การประปา  อบต.วังม่วงมีการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กรูแชมเปญ  โดยมอบให้
คณะกรรมการหมู่บ้านดูแลบริหารจัดการเอง   ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนและมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  ในหน้าแล้ง
น้ าใต้ผิวดินจะไม่มีท าให้น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  การแก้ปัญหาคือ ทาง อบต.วังม่วงต้องด าเนินการ
ส่งน้ าเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น   

    ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 

   1) จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีคนเร่
รอนในพ้ืนที่แต่ไม่มาก  ทางอบต.ได้ด าเนินการส่งตัวไปที่โรงพยาบาล    ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย การแก้ปัญหาคืออบต.ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่าน้ีอบต.ก็
จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   

 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 

อ้อย มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  จะมีโรงขูด
ไก่ เลี้ยงไก่  และเลี้ยงวัวนม  ท างานโรงงานในเขตพ้ืนที่  เป็นอาชีพและรายได้ ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรใน
เขตต าบลวังม่วงมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  บางบ้านมี
อาชีพค้าขาย    ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย  

 
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่เยอะมากกว่าแต่ก่อนซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้  และค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  
๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้อง
ไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย   
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 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   

                            การแก้ไขปัญหา คือ อบต.วังม่วง และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเร่ืองน้ีซึ่งก็ได้ผลในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่
ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมาก
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ี  อบต.วังม่วง พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไมส่ามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้   
 

 ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตต าบลวังม่วงให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรม
สาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นคร้ัง
คราว  จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในหมู่บ้านมีการตั้งจุดตรวจประชารัฐเป็นประจ าทุกคืน  ทางท้องที่ได้มีการอยู่
จุดตรวจอย่างเข้มแข็ง  ท าให้หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น  และทางอ าเภอวังม่วงได้ประสาน
ความร่วมมือไปยังต ารวจในการออกลาดตะเวรอีกทางหน่ึงด้วย เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของอบต.วัง
ม่วงที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลัง
จาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของต าบลวังม่วง  ได้รับความร่วมมือจากอ าเภอวังม่วงและ
ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังม่วงได้ร่วมกับทางอบต.วังม่วงได้ตั้งจุดสกัด/จุดตรวจเพ่ือภายในต าบลวังม่วงเพ่ือตรวจสอบ
หาผู้ค้าและผู้เสพเป็นประจ า  และได้มีการจัดโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูบ าบัดผู้ติด/ผู้เสพ  และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ติด/ผู้เสพที่ผ่านการบ าบัดแล้วด้วย  เพ่ือเป็นการลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดลง  ทั้ง น้ีผลปรากฏว่าภายในต าบลวังม่วงมีผู้เสพ
สารเสพติดมีจ านวนลดลงเป็นจ านวนมาก  เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่า
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ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
อบต. สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.วังม่วงน้ัน  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 

ยุทธศาสตร์ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขา่ยและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบลวัง
ม่วง 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบลวังม่วง 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกเพ่ิมมากขึ้น
แต่ อบต.วังม่วงยังไม่
สามารถด าเนินการได้
ครบเน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่
เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2.พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ประกอบอาชีพ 

๑) ต้องมีการฝึกอบรม
อาชีพใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ ากับท่ี
อ่ืนเพื่อการพัฒนาตลาดที่
เหมาะสม 

- ดา้นพัฒนาชุม - ในเขตอบต.วัง
ม่วง 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
อาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ได้มาก
ขึน้ 
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ยุทธศาสตร์
ด้าน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความ
คาดหวังและ 
แนวโนมอ

นาคต 

 ๒) ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการหา
ตลาดส าหรับการขายสินค้าที่ผลิต 

 - ประชาชนใน
เขตต าบลวัง
ม่วง 

ประชาชน
สามารถหา
ตลาดเพื่อส่ง
สินคา้ที่ผลิต
ขายได้มากขึ้น 

 3) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการด าเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนใน
เขตอบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานได้
เอง 

4) ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผง
ลอยมีสถานที่
ในการขาย
จ าหน่าย
สินค้า 

3.ด้านสังคม
สงเคราะห์
ด้านสังคม 
และด้าน
สาธารณสุข 

1) ปริมาณขยะในต าบลวังม่วงเพ่ิมมากขึ้น -  ที่ทิ้งขยะ
ภายในต าบล
วังม่วง 
-ที่อยู่อาศัย 

- ในเขตต าบล
วังม่วง 

- มีที่ท้ิงขยะ
ในปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึน 

2) ประชาชนในพื้นท่ีบางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มัน่คงแข็งแรง 

- ประชาชนใน
พ้ืนทีท่ี่ได้รับ
ความเดือนร้อน
เร่ืองท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
ความช่อย
เหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

3) มีการจัดตั้งโรงงานมากขึ้นในเขตพ้ืนที่ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงาน 

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
ต าบลวังม่วง 

- เข้าไปดูแล
และมีการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน
เพ่ือลด
ผลกระทบต่อ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๔) มีปัญหาเร่ืองขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่
อบต. 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัด ขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 

 5) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

-ประชากร - ผู้พิการในเขต
ต าบลวังม่วง 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1) ไม่มีงบสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสวน
มะเดื่อ 

-เด็กเล็ก 
 

- เด็กเล็กในเขต
ต าบลวังม่วง 

- มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นของอบต.
วังม่วงเอง 

5. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

1) ในเขตต าบลวังม่วงมี
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกปุา
ลานและน้ าตกสวน
มะเดื่อแต่ขาด
งบประมาณในการ
ปรับปรุง 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบลวัง
ม่วง 

- มีงบประมาณใน
การปรับปรุงแหล่ง
ทองเที่ยวในเขต
ต าบลวังม่วงและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

6. ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑) ขาดงบประมาณใน
การสร้างอาคารแสดง
แหล่งโบราณคดีบ้านโปุง
ตะขบ 

- แหล่งโบราณคดี -บ้านโปุงตะขบ มีอาคารแสดง
แหล่งโบราณคดีใน
เขตต าบลวังม่วง 

๒) ขาดพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นที่
ราชพัสดุ  

- พ้ืนที่ราชพัสดุ -บ้านโปุงตะขบ - มีพ้ืนที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของอบต.
วังม่วงในการ
ก่อสร้างอาคาร 

7. ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

1) ไม่มีอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ครบถ้วน 

- อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบต.วังม่วง - มีอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่
ครบถ้วน   
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบรหิารส่วนต าบลวังม่วง  พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

แบบ ยท.01 

(1) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

(๖) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

(๓)  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน

(๔) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

(๕) 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 
ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่2   
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เล่ือมล้้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างความ
มั่นคง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

ยทุธศาสตรก์ลุ่ม
จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างความโดด
เด่นของการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพิ่มศักยภาพการ
จัดการมลภาวะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาผังเมือง
และจัดการ 
Losistics 

ยทุธศาสตร ์
พฒันาจงัหวดั 
สระบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
กระบวนการผลิตสินค้า 
สินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างระบบบริการ
สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
และคุณภาพมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การ

ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี 

ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.วังม่วง 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง 
โลจิสติกส์ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ประกอบอาชีพ 

การพัฒนาดา้นสังคม
สงเคราะห์  ด้าน
สังคม  และด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติ 

 

การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

 

โครงการ/ผลผลิต โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน1 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
Strategic  Map 

ให้ความส าคัญในการพัฒนาต าบลทุกด้าน  ประสานงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

เพื่ อพัฒนา โค รงสร้ า ง
พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การ
คมนาคมสัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ,
แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค ,
ไฟฟูาแสงสว่าง เป็นต้น 
 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพหลักและประกอบ
อา ชี พ เ ส ริ ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
รายได้ในครัวเรือน โดย
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนสาธารณสุข
มูลฐาน ในต าบลใ ห้
ทั่วถึง 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว ม ในก ารบ ริ หา ร
กิจการ อบต.วังม่วง 
ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชา ธิป ไตยและ
ปกปูองสถาบันฯ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่ออนุรักษ์และ
บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง 
โลจิสติกส ์

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ประกอบอาชีพ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านสังคม
สงเคราะห์  ด้าน
สังคม  และด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
องค์กร 

แบบ ยท.02 

กลยุทธ์ 

ค่าเปูาหมาย 

แผนงาน 

ด้านการได้รับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ประชาชนมีความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ท าให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข 

ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวและพัฒนา
แหล่งโบราณคดี 

 

1.มีการพัฒนาขุดลอก  คู
คลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ า  สงวนและเก็บกักน้ า
เพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค   

2.ส่ ง เสริมและพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้
เป็น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4.พฒันาปรับปรุงพันธ์ุ
พืชและเมล็ดพันธ์ุพืช
ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ  
ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิ ด
พั น ธ์ุ พื ช ใ หม่ ๆ  ที่ มี
คุณภาพสูงข้ึน โดยขอ
ความร่วมมือและให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน

3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด้าน
โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
จ าเป็นและความต้องการ
ของประชาชน 

5.ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 
และเพิ่มช่องทางตลาด 

6.ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7.ส่งเสริม  พัฒนา
บทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก  เยาวชน  
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานการศึกษา แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานงบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เช่ือมโยง
กบัยทุธ 
ศาสตร์
จังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
อปท.ใน

เขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

 

ค่าเปา้หมาย 

ความกา้ว
หนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยทุธ์ 
 

ผลผลิต
/โครง 
การ 

หน่วย 
งานรับ

ผดิ 
ชอบ
หลกั 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 
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ยุทธ 
ศาสตร ์
ที่ 1,3 

ยุทธ 
ศาสตร์ที ่

1,5 

ยุทธศาสตร ์
ที่1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  การ
ขนส่ง  โลจิ
สติกส ์

เส้นทางการ
คมนาคมสะดวก 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลวังม่วงดขีึ้น 

56 43 31 26 29 185 พัฒนาด้าน
โครง 

สร้างพื้น 
ฐาน 

การก่อ 
สร้าง
โครง 
สร้าง

พื้นฐาน
ต่างๆ 

กอง 
ช่าง 

จังหวัด 
อ าเภอ 
อบจ. 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ที่ 1,2 

 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ที่ 1,4 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนในเขต
ต าบลวังม่วงมี
ความปลอดภัย 
การประกอบ
อาชีพและมี
คุณภาพชีวิตดีขึน้ 

25 23 16 18 21 103 พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิต

ของ
ประชาชน 

โครง 
การด้าน
ความ

ปลอดภั
ยและส่ง 
เสริม
อาชีพ 

ส านัก 
งาน
ปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธ 
ศาสตร์  
ที่ 3 

 
 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์  
ที่ 1,2 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

การพัฒนาด้าน
สังคมสงเคราะห์  
ด้านสังคม และ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันโรค
และการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 

13 9 9 9 12 52 เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิต ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

โครง 
การ
ปูองกัน
โรคและ
การแพร่
ระบาด
ยาเสพ
ติด  

ส านัก 
งาน
ปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์

ที่1 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4 
 

การพัฒนาด้าน
การศกึษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมด้าน
การศกึษา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภายใน
ต าบล 

27 24 24 24 27 126 ส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบ
การศกึษา 
ให้เป็นไป
ตามมาตร 
ฐาน
การศกึษา 

 

ด้านการ
พัฒนา
การศกึษ
าและ
วัฒนธร
รม 

กอง
การศกึ

ษา 

จังหวัด 
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

แบบ ยท.
03
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ความ

เช่ือมโยง
กับยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
อปท.ใน

เขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าว 

หน้าของ
เป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครง 
การ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ 1,3 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

2,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 4 4 4 4 20 สง่เสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้

สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น

และ 

โครงการ
พัฒนาเกี่ยว

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ภายใน
ต าบล 

ส านัก 
งาน 

ปลัด 

จัง 
หวัด 

อ าเภอ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ 1,3 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

2,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

 

การพัฒนาด้าน
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงแหล่ง
โบราณคดี 

2 2 2 2 2 10 สง่เสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้

สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น

และ 

โครงการ
พัฒนาเกี่ยว

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ภายใน
ต าบล 

ส านัก 
งานปลัด 
,กองการ 
ศึกษา 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธ 
ศาสตร์ที่ 

4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการองค์กร 

บริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้ดี
ข้ึน 

18 15 15 15 15 78 สง่เสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้

สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น

และ 

โครงการ
บริหาร
จัดการ
ภายใน
องค์กรให้ดี
ข้ึน 

ส านัก 
งานปลัด 
,กองการ 
ศึกษา 

,กองช่าง,
กองคลัง 

จังหวัด 
อ าเภอ 

 
 
 
 





ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการขนส่ง  โลจิสติกส์

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง กองคลัง

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ส านักปลัด กองการศึกษา

3 การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป กองช่าง

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสังเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

4
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา ส านักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

กองช่าง

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา ส านักปลัด

5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง

6 การพัฒนาด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ส านักปลัด

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง
ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองช่าง
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การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

7

2

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ส านักปลัด

ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การประกอบอาชีพ



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 อุตสาหกรรมและการโยธา 41 30,478,240   71 61,126,605     106 103,487,098   49 64,812,314    32 77,570,090    299 337,474,347  

41       30,478,240   71        61,126,605     106    103,487,098   49      64,812,314    32     77,570,090    299    337,474,347  

2

2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 1,280,122     12 990,124         15 3,190,126       13 1,140,128      13 5,961,930      65      12,562,430    

2.2 การเกษตร 1 30,000          1 30,000           1 30,000            1 30,000           1 30,000           5        150,000         

13       1,310,122     13        1,020,124       16      3,220,126       14      1,170,128      14     5,991,930      70      12,712,430    

3

3.1 บริหารงานท่ัวไป 0 -                1 45,000           1 45,000            1 45,000           1 45,000           4 180,000         

3.2 รักษาความสงบภายใน 4 480,000        5 502,000         6 520,800          6 520,800         6 520,800         27 2,544,400      

3.3 สาธารณสุข 6 832,561        10 887,962         11 1,300,564       11 1,300,564      11 1,284,565      49 5,606,216      

3.4 สังคมสงเคราะห์ 5 1,252,561     6 1,482,562       6 1,292,563       5 1,252,564      5 1,252,565      27 6,532,815      

3.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 45,000          1 70,000           1 70,000            1 70,000           1 70,000           5 325,000         

3.6 เคหะและชุมชน 7 3,722,927     9 1,119,934       22 7,198,041       8 1,162,948      3 3,787,955      49 16,991,805    

23       6,333,049     32        4,107,458       47      10,426,968     32      4,351,876      27     6,960,885      161    32,180,236    
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ด้ำนสังคมสงเครำะห์  ด้ำนสังคม และด้ำนสำธำรณสุข

รวม

ปี พ.ศ. 2564 รวมห้ำปี

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรขนส่ง โลจิสติกส์

รวม
ด้ำนเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพ

รวม

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  อ ำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563



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 การศึกษา 22 7,689,985     35 7,189,136       39 13,733,995     32 11,450,600    31 10,860,605    159 50,924,321    

4.2 การศาสนาและวัฒนธรรม 2 60,000          2 60,000           2 60,000            2 60,000           4 10,060,000    12 10,300,000    

4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -      -                -       -                 -  -                  1 8,000,000      1 3,000,000      2 11,000,000    

24       7,749,985     37        7,249,136       41      13,793,995     34      11,510,600    35     20,920,605    173    72,224,321    

5

5.1 การเกษตร 4 332,561        5 382,562         6 482,563          8 6,325,128      9 11,985,130    32 19,507,944    

4         332,561        5          382,562         6        482,563          8        6,325,128      9       11,985,130    32      19,507,944    

6

6.1 การศาสนาและวัฒนธรรม 9 652,561        10 532,562         10 532,563          10 532,564         10 532,565         49 2,782,815      

9         652,561        10        532,562         10      532,563          10      532,564         10     532,565         49      2,782,815      

7

7.1 บริหารงานท่ัวไป 12 4,407,683     20 7,879,086       16 4,279,089       18 8,379,092      15 3,779,095      81 28,724,045    

7.2 งบกลาง 7 12,832,771   7 14,130,822     7 14,905,031     7 16,133,081    7 16,183,082    35 74,184,787    

19       17,240,454   27        22,009,908     23      19,184,120     25      24,512,173    22     19,962,177    116    102,908,832  

133      64,096,972    195       96,428,355      249     151,127,433    172    113,214,783   149   143,923,382   900    579,790,925   
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รวมห้ำปี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

รวม
ด้ำนแหล่งท่องเท่ียว

รวม

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

และทรัพยำกรธรรมชำติ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

รวม
รวมท้ังส้ิน

ปี พ.ศ. 2564

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม

รวม

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2565



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 275,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(เส้นโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน บ้านท่าฤทธ์ิ กว้าง  5  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ต่อความต้องการของตลาด ยาว 75 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
2 ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าข้าม หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าข้าม 1,615,608    ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านท่าฤทธ์ิ  (กลุ่มนายโพง วงษ์วิไล ถึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 1 กว้าง   6 ม.  ยาว 600 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
สันเข่ือน) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 800,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ  ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 1 กว้าง 5  ม.  ยาว 500 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(กลุ่มบ้านนายเหลือ ปราการ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 494,000       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ  ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กรีต  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ  หนา ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(กลุ่มบ้านนายเหลือ ปราการ) ต่อความต้องการของตลาด 0.05 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 310 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

5 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 27,300 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(กลุ่มบ้านนางธัญลักษณ์  ทองค า) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ,  3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสติกส์

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 43,700 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 80 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(กลุ่มบ้านนางแถว) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

7 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 21,800 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 3 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(กลุ่มบ้าน น.ส.สุปราณี  ) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

8 ปรับปรุงถนนสายกลางหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ปรับปรุงถนนลาดยาง 500,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 500 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(เส้นกลางหมู่บ้าน ) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.5 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ 2 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ 2 850,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านมอดินแดง  (สายบ้าน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

นายสะอาด  สิงห์อนันต์ ) ต่อความต้องการของตลาด ลึก 1.80ม. แบ่งเป็น 3 ช่อง เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 1,840,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 2 บ้านมอดินแดง (สายบ้าน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 2   กว้าง   5   ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

นายสะอาด  สิงห์อนันต์ ) ต่อความต้องการของตลาด  ยาว 820 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
11 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 130,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 2  บ้านมอดินแดง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม.  ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(ทางลงฝายโป่งกระเพา 2) ต่อความต้องการของตลาด 420 ม.   หนาเฉล่ีย 0.10 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 270,000 ร้อยละ50ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านวังยาง  (กลุ่มอาคารแม่บ้านหนองไทร) ของประชาชนในพ้ืนท่ี กว้าง 4  ม.ยาวไม่น้อยกว่า 100 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ต่อจากเส้นเดิม  ม. หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านวังยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 330,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(เส้นข้างบ้าน ผู้ช่วยสน) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   5   ม.   ยาว 100  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

14 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น 95,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านวังยาง (สายบ้านนายแผน) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 3  กว้าง 5 ม. ยาว 300  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

15 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ 3 200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านวังยาง  (จากสายบ้านผช.สน) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 305,900        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายกลุ่มบ้านนายอุโลม กล่ินขจร) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 3 กว้าง  4  ม. ยาว 200 ม.    ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านวังยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 1,800,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(กลุ่มซอยบ่อปลา) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  5  ม. ยาว 550 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 260,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายสมชาย) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6  ม. ยาว  600 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 494,600 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3  บ้านวังยาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4    ม.  ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายแผน ถึงบ้านโป่งเก้ง) ต่อความต้องการของตลาด 1,080 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม 290,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3  บ้านวังยาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน เหล็ก กว้าง 2  ม.ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายกฤษฎา  ภักขาว) ต่อความต้องการของตลาด  300ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต 750,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3  บ้านวังยาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5  ม.ยาวไม่น้อยกว่า 385 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์ ฝ่ังวัดวังยาง) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

22 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือเป็นการระบายน้ าและป้อง ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 479,800       ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง กันน้ าขังท่วมถนน ลดการเกิด วางท่อระบายน้ าขนาด 1 เมตร สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

(บริเวณส่ีแยกวังยาง) อุบัติเหตุทางถนน สัญจรไปมาได้สะดวก
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23 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 441,300       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ (สายอิงดอย) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 683 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. พร้อมวางท่อ เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโป่ง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 1,070,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตะขบ (สายบ้านนายบุญเรือง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 ม. ยาว 390 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 528,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายบ้านนางสุมาลี อินทศร) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 2,112,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายบ้านนายบุญมา รักยศไทย) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

27 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น 150,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนางหงษ์ยนต์) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

28 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 1,250,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนายสน่ัน) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 993,700 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 390 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายบุญเรือง) ต่อความต้องการของตลาด  ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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30 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 540,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4  บ้านโป่งตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  5   ม.  ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนางสุวรรณา) ต่อความต้องการของตลาด 500 ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
31 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรหินคลุก 291,200       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4  บ้านโป่งตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4  ม.ยาวไม่น้อยกว่า 800 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายบุญมา  รักยศไทย) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต 375,100        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4  บ้านโป่งตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4  ม.ยาวไม่น้อยกว่า 150 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายละเอียด  อู่ส าราญ) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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33 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น 25,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านง้ิวงาม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 5 กว้าง  3.50 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายราชา ทรัพย์ประเสริฐ) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 106  ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

34 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 140,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านง้ิวงาม (สายหมู่ 5 - หมู่ 6) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่5 กว้าง  6  ม. ยาว  380 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก 1,357,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 5 กว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายวังม่วงเก่า) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

36 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 5 226,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายบ้านนายดอกรัก  หงษ์สุวรรณ) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4  ม. ยาว 560  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก 1,133,000     ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรึน หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต กว้าง 6  ม.  ยาว 540 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายเหว่า  พานตะโก) ต่อความต้องการของตลาด ไม่น้อยกว่า   ม. หนา  5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

38 ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ซ่อมแซมคอสะพาน  หมู่  5 200,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทรัพย์สินของประชาขนในการ กว้าง 9 เมตร ยาว 3 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
สัญจรไปมา เดินทางสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ

39 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายวังม่วงเก่า หมู่ 5 เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 5 150,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ
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40 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ท่ี 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 6 450,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด (เส้นหนองสะแก) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด 1,155 ม.  พร้อมท่อลอด 2 จุด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกหมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก 360,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายเล็ก ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 6  กว้าง  6 ม. ยาว1,000 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

พวงภู่ถึงบ้านท่อสองถึงบ้านง้ิวงาม) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

42 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น 429,100 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด  (กลุ่มบ้านนาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 6 กว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ทวายถึงบ้านนางบุญธรรม) ต่อความต้องการของตลาด 906 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

43 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ท่ี 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 6 430,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายมงคล ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 6 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

 ผ้ึงหลวงถึงบ้านคลองกระทิง) ต่อความต้องการของตลาด 1,200 ม.  พร้อมท่อลอด 2 จุด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

44 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก 1,870,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 6 ก. 6 ม. ย. 1,200 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(เช่ือม หมู่ 6 ถึง หมู่ 12) ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอด 2 จุด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
45 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 6        499,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6  บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หนา 5 ซม.  กว้างเฉล่ีย 5 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(สายท่อ 2 ไปหมู่ 9 บ้านหนองบอน) ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกว่า  244  ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 6 5,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5  ม.  ยาว 2,200  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ท่อ 2 ถึง หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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47 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 6 300,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   5    ม.  ยาว 300    ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
สายกลุ่มบ้านนางวันทนา ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

48 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 242,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  5  ม.  ยาว 480 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายหนองตาห้อยถึงกลุ่มบ้านนายมงคล) ต่อความต้องการของตลาด หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
49 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 240,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   4   ม.  ยาว 300   ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
(สายบ้านนายประมวลถึงบ้านายอุทัย) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 144,400        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6  บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายเล็กถึงบ้านนายทองพูล) ต่อความต้องการของตลาด ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
51 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น 421,400 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6  บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4   ม.  ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายกุลถึงแยกหนองสะแก) ต่อความต้องการของตลาด 1,120ม.  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

52 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ขุดร้ือผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก 499,000       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต พร้อมลงเสริมลูกรังหินคลุกบด ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หน้าอ าเภอวังม่วง-เส้นป่าลานหินดาด) ต่อความต้องการของตลาด ทับแน่น  ไม่น้อยกว่า 662 ตร.ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

53 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรถนนลูกรัง 500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6 ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 981 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายแกะ) ต่อความต้องการของตลาด ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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54 ซ่อมแซมถนนลาดยางส่วนขยายทางเข้า หมู่ 6 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ซ่อมแซมถนนลาดยางส่วนขยาย 30,000          ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านป่าลาน กลุ่มบ้านนายนพดล พันธ์ุใหม่ ทรัพย์สินของประชาขนในการ ทางเข้า หมู่ 6 บ้านป่าลาน ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
สัญจรไปมา กลุ่มบ้านนายนพดล พันธ์ุใหม่ เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

55 ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุขใจ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 6 245,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถึงบ้านนางศศิประภา  ท่าเลิศ พร้อมวางท่อ 1 จุด ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 5 เมตร ยาว  215 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

หมู่ 6 ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

56 ก่อสร้างถนนลาดยาง กลุ่มบ้านนางชุติมา แตงอ่อน เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยางกลุ่มบ้านนางชุติมา 1,290,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(โครงการท่ี 1) ถึงกลุ่มบ้านนายสุวิทย์ สนนาค ไปมาของประชาชนและเพ่ือความ แตงอ่อน ถึงกลุ่มบ้านนายสุวิทย์ สนนาค ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

หมู๋ 6 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู๋ 6 เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

57 ก่อสร้างถนนลูกรังเย้ืองหน้าอมรพันธ์รีสอร์ท เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่  6 3,200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางเข้ากลุ่มบ้านนายวันชัย เพ็งราช ถึงกลุ่มบ้าน ไปมาของประชาชนและเพ่ือความ กว้าง 5 เมตร ยาว  1,187  เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

นางล าพอง ธรรมชาติ หมู่ 6 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมวางท่อ เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

58 เปล่ียนท่อ  คลองกลุ่มบ้านนายจ าลอง สุขโชติ เพ่ือระบายน้ าและลดปริมาณการ เปล่ียนท่อบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ 6 740,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางระบายน้ า  ป้อง กองช่าง

(บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ 6 ท่วงขังของน้ าในช่วงฤดูฝน  และ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สัญจรไปมาสะดวกและ กันน้ าท่วม และสามารถ

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ลดปริมาณน้ าท่วมขัง สัญจรไปมาได้สะดวก
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59 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 7 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 7 300,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับกระทิง(สายบ้านนายพิพัฒ ถึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  6  ม. ยาว  430  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

บ้านนายประสิทธ์ิ  วงษ์ขอม) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

60 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่  7 250,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ยาว 230 เมตร กว้าง 3 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายสมบัติ  ศรีผ่าน) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

61 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 7 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 7 490,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับกระทิง  (สายบ้านนายพัฒน์ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ยาว  430  เมตร  กว้าง  5  เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถึงบ้านนายประสิทธ์ิ วงษ์ขอม) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

62 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก 1,421,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้าน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 7 กว้าง 6 ม. ยาว  485 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

นายพิพัฒน์ ถึงกลุ่มบ้านนายประสิทธ์ิ) ต่อความต้องการของตลาด หนา 0.05 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

63 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านซับ เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ 7 1,200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กระทิง  (สายบ้านนายประสิทธ์ิถึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

กลุ่มบ้านนายสมบัติ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
64 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนนลูกรัง 40,100 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7  บ้านซับกระทิง (สายบ้านนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  3  ม.   ยาว 700  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

สมานไปทางบ้านนางอรพิน) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

65 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก 136,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนางมณีจันทร์) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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66 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง 500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 800 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายบุญธรรม) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

67 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรหินคลุก 262,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 800 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(เส้นหลังวัด) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

68 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 500,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง และเพ่ือความสะดวกในการ หมู่ 7 บ้านซับกระทิง สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

(กลุ่มบ้านนายประเสริฐ  ศรีผ่าน) สัญจรไปมา สัญจรไปมาได้สะดวก

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายกลุ่มบ้านนายประสิทธ์ิ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 7 1,447,420 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถึงกลุ่มบ้านนายสมบัติ  หมู่ 7 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

70 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังวัดกลุ่มบ้าน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยาง 757,600        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายเหล่ียม  ถึงกลุ่มบ้านนายบุญธรรม หมู่ 7 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง  4  เมตร ยาว 385 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

79

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 8 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 8 2,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหาดเล็บยาว  (สายบ้านนายจ าลอง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   6   ม.  ยาว  800    ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ใจมูลถึงเข่ือนป่าสักฯ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

72 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหาด เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 8 700,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เล็บยาว  (กลุ่มบ้านนายจ าลอง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   5 ม. ยาว 800  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ป่ินน้อย) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

73 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ าหลากและระ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ปาก 205,300 ร้อยละ 60 สามารถ ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง กองช่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว  (กลุ่มบ้าน บายน้ าในฤดูผน ป้องกันน้ า กว้าง 0.50 ม. ท้องกว้าง 0.30 ม. ระบายน้ าได้ ถนนและประชาชนมี

นายจ าลอง ถึงบ้านนางสายทอง) กัดเซาะถนน ลึก 1 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.10 ม. ความปลอดภัยในการสัญจร

74 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยาง 1,473,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6 ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 528 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายสนธยาถึงสันเข่ือน) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

75 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉล่ีย 5 ม. 2,608,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ยาวไม่น้อยกว่า 1,267 ม. หนา 5 ซม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายสุวิทย์  ท่าช่วย) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 220 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนางจันลา  วงษ์ทอง) ต่อความต้องการของตลาด หนาเฉล่ีย  5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

77 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 1,396,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่  8  บ้านหาดเล็บยาว ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กรีต กว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายบุญธรรมถึงสันเข่ือน) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 550 ม.หนา 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มบ้านนายอุไร มีทวี เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 8 2,200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 8 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

81

ท่ี
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่   9 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่   9 360,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองบอน  (สายบ้านนายสุนันท์ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ภักขาว) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

80 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 9 บ้านหนองบอน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่   9 1,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(กลุ่มบ้านนายเสวย  กล่อมพันธ์  ถึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   5    ม. ยาว 1,000 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

กลุ่มบ้านนายพัก บุญด้วยลาน) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

81 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9  บ้าน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9  250,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองบอน (กลุ่มบ้านนายทองแดง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน  กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

82 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่9 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 1,200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองบอน (สายบ้านนายอุดม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 9 กว้าง 5 ม. ยาว 820 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

แตงอ่อน ถึง คลองโป่งโก) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

83 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่   9 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่   9 166,800 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองบอน (สายบ้านนายสุนันท์ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 3 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 600 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ภักขาว) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

84 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 9 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 430,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 บ้านหนองบอน (เส้นหนองมะดัน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 900 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถึงกลุ่มบ้านนายพัก บุญด้วยลาน) ต่อความต้องการของตลาด ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

85 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 9 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 170,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองบอน (เส้นในหมู่บ้าน) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6   ม. ยาวไม่น้อยกว่า 295 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

82

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง 500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9 บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 350 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายทองแดง หาสงคราม) ต่อความต้องการของตลาด ม.   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

87 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 432,700 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายหมู่ 9 ไป หมู่ 3) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 1,180 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 394,900 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายสน่ัน กล่ินขจร) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 175 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

89 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 403,500 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายศักด์ิชัย  ลือเนตร) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 1,100 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

90 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 150,400 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4  เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนางอรยา  วิจิตรจันทร์) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 260 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

91 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 340,400 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4  เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายอุดม  แตงอ่อนไป ม.5) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 900 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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92 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก 1,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10  บ้านโป่งเก้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีตหมู่ 10 กว้าง 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายอิงดอย) ต่อความต้องการของตลาด  ยาว 400 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

93 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สคลองโป่งเก้ง  หมู่ 10 เพ่ือระบายน้ าและลดปริมาณการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สคลองโป่งเก้ง 550,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางระบายน้ า  ป้อง กองช่าง

ท่วงขังของน้ าในช่วงฤดูฝน  และ กว้าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร สัญจรไปมาสะดวกและ กันน้ าท่วม และสามารถ

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ยาว 5 เมตร ลดปริมาณน้ าท่วมขัง สัญจรไปมาได้สะดวก

94 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายกลุ่มบ้านนางหนู เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 10 198,000        ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยอดมณี หมู่ 10 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา หนา 0.20 ม. ขนาดท่อ 1 ม.  1 จุด เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางเขียน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10  326,500 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แก้วกล่ิน หมู่ 10 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150  เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ
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96 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านสวน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  11 230,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

มะเด่ือ (กลุ่มบ้านนายป้ึง หย่ังถึง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4 ม.  ยาว 80 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

97 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านสวน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11    3,300,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

มะเด่ือ (สายหน้าโรงเรียนสวนมะเด่ือถึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  6 เมตร ยาว ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

กลุ่มบ้านนายป้ึง  หยังถึง) ต่อความต้องการของตลาด 1,100 เมตร เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

98 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่  11 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 11    6,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านสวนมะเด่ือ  (บ้านนายสยุมพร ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  6  เมตร ยาว 1,600 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถึงบ้านนายทองแดง   ติดหมู่ 13) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

99 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 499,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ีย 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านลุงหนู) ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกว่า 204 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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100 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่  12 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 12 1,200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ยาว 400 ม. กว้าง 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายบุญช่วย วงษ์เทียน) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

101 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 12 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง 420,600 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน  กว้าง 4 ม.  ยาว 1,155 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(ไปทางหมู่ 6 ) ต่อความต้องการของตลาด  หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

102 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 2,400,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หมู่ 12ไปทาง หมู่ 6) ต่อความต้องการของตลาด 1,155 ม. หนา 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
103 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ 5,800,200 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรึต หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ีย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายปุ่น  จันทร์เกิด) ต่อความต้องการของตลาด 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
104 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ 499,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรึต หนา 5 ซม. กว้างเฉล่ีย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายหมู่ 12 ไปทางหมู่ 6) ต่อความต้องการของตลาด 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 163 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

105 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 5,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 12 กว้าง 5 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายสนอง - นายสมบัติ) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 3,500 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

106 ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางเข้าหมู่บ้านหน้าวัด เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 12 3,700,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลองกระทิง หมู่ 12 ในชีวิตและทรัพย์สินของ กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,480  เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ประชาขนในการสัญจรไปมา เดินทางสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ
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107 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 13 400,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บ้านคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย  6   เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายคล้ าถึงบ้านนางด า) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

108 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 13 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 1,342,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านคลองมะเกลือ (สายบ้านนายเทิน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  6 ม. ยาว 300 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

แสงแก้วถึงกลุ่มบ้านนางเสาร์ ) ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอดถนน เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

109 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 2,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือไปทาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กรีต  กว้าง 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

หมู่ 11 (กลุ่มบ้านนายนพดล) ต่อความต้องการของตลาด 1,155 ม. หนา 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

110 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 13 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 499,800 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนางเสาร์ ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

111 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ขุดร้ือผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก 2,676,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บ้านคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต กว้างเฉล่ีย 6  ม. ยาวไม่ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หมู่ 13ไปทางหมู่ 9) ต่อความต้องการของตลาด น้อยกว่า  1,702 ม.หนาเฉล่ีย0.5 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

112 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 294,300 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บ้านคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายแป๋ว  กรองแก้ว) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 800  ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

113 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรลูกรัง 294,300 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บ้านคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย 4  เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนางยวน) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 800 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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114 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 14 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 14 200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้างเฉล่ีย  4   เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(ไปทางอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก) ต่อความต้องการของตลาด กว่า 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

115 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 840,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 14  บ้านหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายสุรพล  หินซ้อน) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนา 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,500 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 14  บ้านหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า  200 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายเสถียร  ไตรทอง) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

117 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอน 499,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 14  บ้านหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 293 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนายสุรพล  หินซ้อน) ต่อความต้องการของตลาด ม. หนา 5 ซม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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118 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 525,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  4   ม. ยาว 150 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านดอกโสน  ใจกล้า) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

119 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 350,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง  3   ม. ยาว 70 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบ้านนางมะลิ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

120 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 1,875,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่15 กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หมู่ 15 ถึงหมู่ 5 สายโป่งโก) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

121 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 15 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  หมู่ 15 296,600 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง   4   ม. ยาว 786    ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

สายบ้านนางแก้ว  วงษ์สา ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อ คสล. 1 ม.จ านวน 1 จุด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 495,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(ทางลงฝาย) ต่อความต้องการของตลาด 180 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมท่อ เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง การสัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายสุวิทย์  จิตสันติ) ในพ้ืนท่ี ม. หนา 0.15 ม. เดินทางสะดวก ดีย่ิงข้ึน

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 416,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง การสัญจรไปมาของประชาชน กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 181 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบ้านนายทองหยิบ) ในพ้ืนท่ี ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก ดีย่ิงข้ึน
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125 ก่อสร้างดาดหินปากท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ก่อสร้างดาดหินปากท่อระบายน้ า 100,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง ป้องกันน้ าหลากกัดเซาะถนน หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง ระบายน้ าได้ กันน้ าท่วม และป้องกัน

ช ารุด  ถนนช ารุด

126 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น เพ่ืออ านวยความสะดวกใน เสริมผิวจราจรลูกรัง 710,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง การสัญจรไปมาของประชาชน กว้างเฉล่ีย 5  เมตร ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายโป่งโก ถึง หมู่ 5) ในพ้ืนท่ี กว่า 1,530 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก ดีย่ิงข้ึน

127 ดาดคอนกรีตปากท่อ คลองสุดคต เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ดาดคอนกรีตปากท่อ  คลองสุดคต 484,500        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง และเพ่ือความสะดวกในการ พร้อมวางท่อ คสล.1 เมตร  และ สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

สัญจรไปมา เรียงหินใหญ่พร้อมท าผนังกันน้ าเซาะ สัญจรไปมาได้สะดวก
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128 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 800,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง(สายบ้านนายโดม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17 กว้าง 5  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถึงสามแยกสหกรณ์โคนมซับกระดาน) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 30 ม. พร้อมท่อลอด 7 ท่อน เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

129 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน 3,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่บ้าน หมู่ 17 ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

130 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 4,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง(สายบ้านนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17 กว้าง 5  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถาวรถึงบ้านนางผ่องศรี) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 2,500 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

131 ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ 17 เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 1,600,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านซับแห้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 17 กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอดถนน 2 ท่อน เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,800 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง  (สายบ้านนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต ม.17 กว้าง 4 ม. หนา0.15ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

อินทร์  รัศมี) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 200 ม. พร้อมท่อลอด 6 ท่อน เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,344,400 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง  (สายบ้านนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17 กว้าง 4  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

วิชัยถึงบ้านนางลัดดา) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 600 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน
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134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,566,400 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง(สายบ้านนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17 กว้าง 4  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

สมบูรณ์ถึงบ้านศรีไพร) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

135 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปแบบถุง เพ่ือซ่อมแซมถนนผิวจราจร จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปแบบถุง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางและสะดวกต่อการ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

คมนาคมและขนส่งพืชผลทาง เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

การเกษตรให้ทันต่อความต้อง

136 จัดซ้ือหินคลุก เพ่ือซ่อมแซมถนนผิวจราจร จัดซ้ือหินคลุก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุกและสะดวกต่อการ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

คมนาคมและขนส่งพืชผลทาง เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

การเกษตรให้ทันต่อความต้อง

137 จัดซ้ือดินลูกรัง  เพ่ือซ่อมแซมถนนผิวจราจร จัดซ้ือดินลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ดินลูกรังและสะดวกต่อการ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

คมนาคมและขนส่งพืชผลทาง เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

การเกษตรให้ทันต่อความต้อง

รวม 137  โครงการ - - 17,369,825 31,136,758 51,631,575 22,221,220 15,460,925 - - -
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1 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้  หมู่ 1  บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

2 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 500,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

 เมตร หมู่ 2 บ้านมอดินแดง 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. สะอาดอุปโภค

3 ขุดลอกหน้าฝายคลอง 7 คต เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดลอกหน้าฝายคลอง 7 คต 450,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ 2 ถึงหมู่ 9 ต่อากรท าการเกษตร หมู่ 2 กว้าง 10 ม.ยาว 200 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า ต่อการท าการเกษตร

ใช้เพ่ือท าการเกษตร

4 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ปรับปรุงระบบสูบ - จ่ายน้ า 30,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 2 บ้านมอดินแดง ต่อการอุปโภค- บริโภค เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1.5 แรง บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

(กลุ่มบ้านข้างโรงเหล็ก) สะอาดอุปโภค
5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างหอถังน้ ารูปแชมเปญ หมู่ 2 523,200 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านมอดินแดง ต่อการอุปโภค- บริโภค ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.  สูง 10 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

6 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 500,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

หมู่ 2 บ้านมอดินแดง (กลุ่มนายสะอาด) สูง 15 ม. พร้อมขยายเขต ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ
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7 ซ่อมแซมฝายมอดินแดง เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ซ่อมแซมฝายมอดินแดง 1,073,000     ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 2 บ้านมอดินแดง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง หมู่ 2 กักเก็บน้ าไว้ได้ กันน้ าท่วม และสามารถ

 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมและขนส่งพืช ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 2 บ้านมอดินแดง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กว้าง 6  เมตร  ยาว  20 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด สูง 4 เมตร เดินทางสะดวก และขนส่งพืชผลดีย่ิงข้ึน

9 ขุดลอกคลองเก่าตาม่วง เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดลอกคลองเก่าตาม่วง 500,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง ต่อากรท าการเกษตร หมู่ 2 กว้าง 10 ม.ยาว 200 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า ต่อการท าการเกษตร

ใช้เพ่ือท าการเกษตร

10 ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ 3  บ้านวังยาง เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 400,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

(ภายในหมู่บ้าน) ต่อการอุปโภค- บริโภค จ านวน  2 บ่อ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

11 ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ 3 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ 3 120,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านวังยาง  กลุ่มบ้านนายวิเชียร ต่อการอุปโภค- บริโภค ยาว  800 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(ภายในหมู่บ้าน) สะอาดอุปโภค เพียงพอ
12 ขุดลอกหน้าฝายวังยาง เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดลอกหน้าฝายวังยาง หมู่ 3 270,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ 3 ต่อากรท าการเกษตร บ้านร้อยละ 50 มีน้ า ต่อการท าการเกษตร

ใช้เพ่ือท าการเกษตร

13 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 1,000,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต่อากรท าการเกษตร จ านวน 10 บ่อ ขนาด 6 น้ิว บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ใช้เพ่ือท าการเกษตร เพียงพอ
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14 ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 4 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 4 38,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนางยุพิน) ต่อการอุปโภค- บริโภค ท่อ พีวีซี ขนาด 2 น้ิว ยาวไม่น้อย บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

กว่า 285  ม. ใช้เพ่ือท าการเกษตร

15 ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 4 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 4 38,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ (กลุ่มบ้านนางยุพิน) ต่อการอุปโภค- บริโภค ท่อ พีวีซี ขนาด 2 น้ิว ยาวไม่น้อย บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

กว่า 285  ม. ใช้เพ่ือท าการเกษตร

16 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 191,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม (กลุ่มบ้านนายสนธยา) ต่อากรท าการเกษตร จ านวน 1 บ่อ ขนาด 6 น้ิว บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ใช้เพ่ือท าการเกษตร เพียงพอ

17 ปรับปรุงระบบประปาถังแชมเปญ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาถังแชมเปญ 100,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม กลุ่มบ้านนาย ต่อการอุปโภค- บริโภค พร้อมเจาะบ่อบาดาล และย้ายถัง บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

ไพบูลย์ พร้อมเจาะบ่อ ใช้เพ่ือท าการเกษตร

18 ขุดลอกหน้าบล็อกคอนเวิร์สฝายโปร่ง เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ขุดลอกหน้าบล็อกคอนเวิร์สฝายโปร่ง 100,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

กระเพา หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม ต่อการอุปโภค- บริโภค กระเพา บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภคอย่างเพียงพอ

ใช้เพ่ือท าการเกษตร

19 ย้ายและติดต้ังถังแชมเปญจากกลุ่มบ้านนายไพบูรณ์ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ย้ายและติดต้ังถังแชมเปญ พร้อม 750,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เนียมพึง  ถึงกลุ่มบ้านนายสนธยา ภู่ระย้า พร้อม ต่อการอุปโภค-บริโภค ขยายเขตประปา หมู่ 5 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ขยายเขตประปา หมู่ 5 ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ
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20 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้พร้อมอุปกรณ์  หมู่ 6 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

21 ขุดลอกหน้าฝายบ้านนายฉลอม  หมู่ 6 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดลอกหน้าฝายบ้านนายฉลอม  800,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านง้ิวงาม ต่อากรท าการเกษตร หมู่ 6 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ใช้เพ่ือท าการเกษตร เพียงพอ

22 ปรับปรุงระบบประปาถังแชมเปญ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาถังแชมเปญ 120,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต่อการอุปโภค- บริโภค โดยการซ่อมแซมถังแชมเปญ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง
(กลุ่มบ้านนายกุล) พร้อมท้ังระบบสูบ - จ่าย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

23 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือเป็นการระบายน้ าและป้อง ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 479,800        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด กันน้ าขังท่วมถนน ลดการเกิด วางท่อระบายน้ าขนาด 1 เมตร สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

(บริเวณสามแยกบ้านป่าลาน) อุบัติเหตุทางถนน สัญจรไปมาได้สะดวก

24 ซ่อมแซมฝาย กลุ่มบ้านนายฉลอม หมู่ 6 เพ่ือเป็นการระบายน้ าและป้อง ซ่อมแซมฝายกลุ่มบ้านนายฉลอม 35,000          ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

กันน้ าขังท่วมถนน ลดการเกิด หมู่ 6 ระบายน้ าได้ดีและการ กันน้ าท่วม และสามารถ

อุบัติเหตุทางถนน ท่วมขัง สัญจรไปมาได้สะดวก

25 เจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนางอรพิน  หมู่ 7 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ เจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนางอรพิน 350,000       ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ต่อการท าการเกษตรและใช้ หมู่ 7 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ในการอุปโภค-บริโภค สะอาดอุปโภค เพียงพอ

26 ขุดสระเก็บน้ าระบบประปาบ้านสะพาน เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดสระเก็บน้ าระบบประปาบ้าน 700,000 ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

2 หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ต่อากรท าการเกษตร สะพาน 2 หมู่ 8 ร้อยละ 50 มีน้ าใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง
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27 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้พร้อมอุปกรณ์ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

28 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 650,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตร หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว สูง 15 เมตร หมู่ 8 พร้อมขยาย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านสะพานสอง) เขต ยาว 700 ม.

29 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 371,900 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว(กลุ่มนายบุญยืน) สูง 15 ม. พร้อมขยายเขต ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

30 ขยายเขตท่อเมนประปา  หมู่ 9 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซีขนาด 100,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนางสะอ้ิง ต่อการอุปโภค- บริโภค Ø 2 น้ิว ระยะทางยาวไม่น้อย บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

แก้วมณี) กว่า 210 ม. สะอาดอุปโภค เพียงพอ
31 จัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนไฟเบอร์กลาส เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนไฟเบอร์กลาส 120,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 9 บ้านหนองบอน ต่อการอุปโภค- บริโภค พร้อมฐานวาง จ านวน 10 ใบ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ขนาด 1,500 ลิตร สะอาดอุปโภค เพียงพอ
32 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 650,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตร หมู่ 9 บ้านหนองบอน สูง 15 เมตร หมู่ 9 พร้อมขยาย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านนายเสวย  กล่อมพันธ์) เขต ยาว 700 ม.

33 ขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี ขนาด 19,200 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เมนใหม่ หมู่ 9 บ้านหนองบอน ต่อการอุปโภค- บริโภค 2 น้ิว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนางท่องแผ่  สง่าฤทธ์ิ ) 230  เมตร สะอาดอุปโภค เพียงพอ
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34 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 613,300 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

 หมู่ 9 บ้านหนองบอน ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนางสมใจ ) สูง 15 ม. พร้อมขยายเขต สะอาดอุปโภค เพียงพอ

35 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ 11 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ 11 300,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านสวนมะเด่ือ ต่อากรท าการเกษตร ยาว  500  ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ
36 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้  หมู่ 12  บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ
37 เปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 12 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ เปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ 12 280,900 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านคลองกระทิง (บ้านนายปุ่น จันทร์เกิด) ต่อการอุปโภค- บริโภค ขนาดท่อเมน 2 น้ิว ระยะทาง บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

3,700 เมตร สะอาดอุปโภค เพียงพอ
38 จัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนไฟเบอร์กลาส เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนไฟเบอร์กลาส 120,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ต่อการอุปโภค- บริโภค พร้อมฐานวาง จ านวน 4 ใบ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ภายในหมู่บ้าน ขนาด 1,500 ลิตร สะอาดอุปโภค เพียงพอ

39 จัดซ้ือถังน้ าประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ จัดซ้ือถังน้ าประปา 100,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง ต่อการอุปโภค- บริโภค จ านวน 4 ใบ พร้อมติดต้ัง บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(ภายในหมู่บ้าน ) สะอาดอุปโภค เพียงพอ
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40 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 560,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตร หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ สูง 15 เมตร หมู่ 13 พร้อมขยาย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านนายบัว) เขต ยาวไม่น้อยกว่า 150 ม.

41 ติดต้ังถังแชมเปญพร้อมระบบประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง  15 เมตร 395,000       ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

กลุ่มบ้านนายหว่ัน  พันธ์ุสุ หมู่ 13 ต่อการอุปโภค- บริโภค กลุ่มบ้านนายหว่ัน  พันธ์ุสุ หมู่ 13 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

42 เปล่ียนท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายทองพูล เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ท่อขนาด 2 น้ิว  หนา 8.5 น้ิว 72,000          ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

กรัญชัย  หมู่ 13 ต่อการอุปโภค- บริโภค ระยะทาง 800 เมตร บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

43 ขยายท่อเมนระบบประปาหมู๋บ้าน กลุ่มบ้าน เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ท่อขนาด 2 น้ิว  หนา 8.5 น้ิว 45,000          ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

นางจ าเนียร  หมู่ 13 ต่อการอุปโภค- บริโภค ระยะทาง 500 เมตร บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

44 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 550,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตรหมู่ 14 บ้านหลังเขา ม. สูง 15  เมตร พร้อมเจาะบ่อ สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านนางจ าปา  ประสงค์ธรรม) บาดาล  ขนาด 6 น้ิว ลึกไม่น้อย

กว่า 60 เมตร
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45 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 550,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตร หมู่ 14 บ้านหลังเขา ม. สูง 15  เมตร พร้อมเจาะบ่อ สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านนายปรัญญา  หินซ้อน) บาดาล  ขนาด 6 น้ิว ลึกไม่น้อย

กว่า 60 เมตร

46 จัดซ้ือถังเก็บน้ าฝน เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน 500,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 14 บ้านหลังเขา ต่อการอุปโภค- บริโภค พร้อมฐานวาง จ านวน 8 ใบ บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ภายในหมู่บ้าน ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมท าหลังคา สะอาดอุปโภค เพียงพอ

47 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ 15  บ้านท่อหน่ึง ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้  หมู่ 15 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ

48 ขุดลอกบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 16 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ขุดลอกบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 16 550,000        ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านหาดเล็บยาว 2 ต่อการอุปโภค- บริโภค ขุดลึก 15 เมตร ยาว 500 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

49 ขุดลอกบ่อ (ติดบ่อประปา)เพ่ือการ เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ขุดลอกบ่อ (ติดบ่อประปา)เพ่ือการ 500,000 ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เกษตร หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 ต่อากรท าการเกษตร เกษตร หมู่ 16 ร้อยละ 50 มีน้ าใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง

50 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 350,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ 16 ต่อการอุปโภค- บริโภค ด่ืมได้  หมู่ 16  บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

บ้านหาดเล็บยาว 2 ด่ืมท่ีสะอาดบริโภค เพียงพอ
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51 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก 626,300 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

รูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ต่อการอุปโภค- บริโภค เก็บน้ ารูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เมตรหมู่ 17 บ้านซับแห้ง สูง 15 เมตร เจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

(กลุ่มบ้านนายเสนาะ  รบนิกร) กว่า 120 ม. (ตามแบบ อบต.วังม่วง)

52 ขยายเขตระบบประปาโดยการว่างท่อ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 80,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เมนใหม่ หมู่ 17 บ้านซับแห้ง ต่อการอุปโภค- บริโภค 2 น้ิว ยาว 500 ม. หมู่ 17 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนางพรทิพย์-กลุ่มบ้านนายถาวร) สะอาดอุปโภค เพียงพอ

53 ขยายเขตระบบประปาโดยการว่างท่อ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 200,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เมนใหม่ หมู่ 17 บ้านซับแห้ง ต่อการอุปโภค- บริโภค 2 น้ิว ยาว 1,500 ม. หมู่ 17 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนายโดม-กลุ่มบ้านนายมนัส) สะอาดอุปโภค เพียงพอ

54 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังตู้ควบคุม เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังตู้ควบ 414,200 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ระบบประปา หมู่ 17 ต่อการอุปโภค- บริโภค คุมระบบประปา ลึกไม่น้อยกว่า บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

กลุ่มบ้านนางทองใส  ร้อยแก้ว 120 ม.ขนาด 4 น้ิว พร้อมขยายเขต สะอาดอุปโภค เพียงพอ

ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 ม.

55 ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการท า ก่อสร้างและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลัง 2,200,000     2,200,000    2,200,000     เกษตรกร  ร้อยละ เกษตรกร  มีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร  การเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ งานแสงอาทิตย์พร้อมเจาะบ่อบาดาล 50 มีน้ าใช้เพ่ือการ การเกษตรท่ัวถึงและ สนง.พลังงานจังหวัด

และชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมวาง เกษตรท่ัวถึงและเพียงพอ เพียงพอ ฯลฯ

ท่อส่งน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุด

จ านวน  17  แห่ง

56 ขยายเขตระบบประปาโดยการว่างท่อ เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปาท่อพีวีซี  ขนาด 200,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

เมนใหม่  หมู่  5 บ้านง้ิวงาม ต่อการอุปโภค- บริโภค 2 น้ิว  หนา  8.5  น้ิว  หมู่  5 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนางเจียมใจ  เพ็ญต่าย) (กลุ่มบ้านนางเจียมใจ  เพ็ญต่าย) สะอาดอุปโภค เพียงพอ
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57 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายใน เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายใน 500,000       ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่บ้านมอดินแดง หมู่ 2 ป้องกันน้ าหลากกัดเซาะถนน หมู่บ้านมอดินแดง หมู่ 2 ระบายน้ าได้ กันน้ าท่วม และป้องกัน

ช ารุด ยาว 250 เมตร  ถนนช ารุด

58 ปรับปรุงท่อลอดถนนเส้นส่ีแยกวังยาง เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ปรับปรุงท่อลอดถนนเส้นส่ีแยก 500,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง ป้องกันน้ าหลากกัดเซาะถนน วังยาง  หมู่ 3 ระบายน้ าได้ กันน้ าท่วม และป้องกัน

ช ารุด ถนนช ารุด

59 ก่อสร้างซุ้มประตูแหล่งโบราณคดีบ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง ก่อสร้างซุ้มประตูแหล่งโบราณคดีบ้าน 800,000 ร้อยละ 60 สามารถ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง กองช่าง

โป่งตะขบ หมู่ 4 เท่ียวแหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง โป่งตะขบ หมู่ 4 ไปแหล่งโบราณคดี ตะขบเป็นท่ีรู้จักของ

ตะขบ ได้ ผู้มาท่องเท่ียว

60 ติดต้ังป้ายจราจรบอกเส้นทางภายใน เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ ติดต้ังป้ายจราจรบอกเส้นทาง 100,000        ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 4  บ้านโป่งตะขบ รถใช้ถนนของประชาชน ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 4 เข้าใจการเดินทาง ภัยในการใช้รถใช้ถนน

มากข้ึน

61 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ก่อสร้างบล็อกคอนเวริส 500,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ และเพ่ือความสะดวกในการ หมู่ 4 สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

(กลุ่มบ้านนางยุพิน  รอดส าเภา) สัญจรไปมา สัญจรไปมาได้สะดวก

62 จัดซ้ือกระจกโค้ง เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อมติดต้ัง 5,000             ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม รถใช้ถนนของประชาชนใน ขนาด 18 น้ิว จ านวน 1 อัน ระบายน้ าได้ ภัยในการใช้รถใช้ถนน

พ้ืนท่ี มากข้ึน

63 ปรับปรุงบล็อกคอนเวริส เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ปรับปรุงบล็อกคอนเวริส 500,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม และเพ่ือความสะดวกในการ หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

(กลุ่มบ้านนายวิโรจน์  ผดุงพัก) สัญจรไปมา สัญจรไปมาได้สะดวก
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64 ติดต้ังป้ายจราจรบอกเส้นทางภายใน เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ ติดต้ังป้ายจราจรบอกเส้นทาง 100,000        ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ 6  บ้านป่าลานหินดาด รถใช้ถนนของประชาชน ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 6 เข้าใจการเดินทาง ภัยในการใช้รถใช้ถนน

มากข้ึน

65 ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  หมู่ 6 เพ่ือป้องกันน้ าหลากและระ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 250,000 ร้อยละ 60 สามารถ ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง กองช่าง

บ้านป่าลานหินดาด บายน้ าในฤดูผน ป้องกันน้ า หมู่ 6 ยาว 125 ม. ระบายน้ าได้ ถนนและประชาชนมี

(สายหน้าวัดป่าลานหินดาด) กัดเซาะถนน ความปลอดภัยในการสัญจร

66 ซ่อมแซมบล็อคคอนเวิร์สหลังวัดคลอง เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ซ่อมแซมบล็อคคอนเวิร์ส 300,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

มะเกลือ  หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ ป้องกันน้ าหลากกัดเซาะถนน หมู่ 13 ระบายน้ าได้ กันน้ าท่วม และป้องกัน

ช ารุด ถนนช ารุด

67 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 16 เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่ ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 16 800,000        ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนรู้จักใช้เวลา กองช่าง

บ้านหาดเล็บยาว 2 บ้านมีสถานท่ีออกก าลังกาย หมู่ 16 ยาว 30 ม. กว้าง 20 ม. ใช้เป็นสถานท่ี ว่างให้เกิดประโยชน์

(ภายในหมู่บ้าน) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกก าลังกาย มากข้ึน

68 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่ เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายใน 250,000        ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 ป้องกันน้ าหลากกัดเซาะถนน หมู่บ้าน กว้าง 1.50 ม. ยาว 120 ม. ระบายน้ าได้ กันน้ าท่วม และป้องกัน

กลุ่มบ้านนางจันทร์แรม  อยู่โต ช ารุด ก้นกว้าง 60 ซม. ถนนช ารุด
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69 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.838527 พิกัด N 14.838527 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.185657        E 101.185657 ล่างและเก็บกักน้ า

70 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.833768 พิกัด N 14.833768 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.185290        E 101.185290 ล่างและเก็บกักน้ า

71 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.839876 พิกัด N 14.839876 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.183578        E 101.183578 ล่างและเก็บกักน้ า

72 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 4 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.837823 พิกัด N 14.837823 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.180994        E 101.180994 ล่างและเก็บกักน้ า

73 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 5 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านง้ิวงาม และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 5 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.859475 พิกัด N 14.859475 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.155945        E 101.155945 ล่างและเก็บกักน้ า
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74 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 5 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านง้ิวงาม และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 5 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.865679 พิกัด N 14.865679 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.145066       E 101.145066 ล่างและเก็บกักน้ า

75 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 7 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านซับกระทิง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 7 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.915053 พิกัด N 14.915053 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.194003       E 101.194003 ล่างและเก็บกักน้ า

76 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 7 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านซับกระทิง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 7 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.916303 พิกัด N 14.916303 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.195493       E 101.195493 ล่างและเก็บกักน้ า

77 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 15 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 15 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.865500 พิกัด N 14.865500 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.134534       E 101.134534 ล่างและเก็บกักน้ า

78 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 15 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 15 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.866219 พิกัด N 14.866219 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.125477       E 101.125477 ล่างและเก็บกักน้ า
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79 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านซับแห้ง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.911051 พิกัด N 14.911051 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.209259       E 101.209259 ล่างและเก็บกักน้ า

80 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านซับแห้ง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.878035 พิกัด N 14.878035 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.208536       E 101.208536 ล่างและเก็บกักน้ า

81 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านซับแห้ง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 17 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.876553 พิกัด N 14.876553 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.205235       E 101.205235 ล่างและเก็บกักน้ า

82 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 13 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านคลองมะเกลือ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 13 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.890969 พิกัด N 14.890969 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.185366       E 101.185366 ล่างและเก็บกักน้ า

83 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 13 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านคลองมะเกลือ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 13 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.902140 พิกัด N 14.902140 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.170380       E 101.170380 ล่างและเก็บกักน้ า
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84 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 11 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านสวนมะเด่ือ และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 11 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.908173 พิกัด N 14.908173 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.212131       E 101.212131 ล่างและเก็บกักน้ า

85 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 9 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านหนองบอน และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 9 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.893216 พิกัด N 14.893216 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.182965       E 101.182965 ล่างและเก็บกักน้ า

86 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 12 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านคลองกระทิง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 12 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.884794 พิกัด N 14.884794 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.126704       E 101.126704 ล่างและเก็บกักน้ า

87 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  กล่องเกเบ้ียน หมู่ 2 เพ่ือชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง กว้าง  1  เมตร  ยาว  12  เมตร 100,000       ฝายชะลอน้ า ชะลอการไหลของน้ าให้ช้า กองช่าง

บ้านมอดินแดง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป สูง  1.50  เมตร กล่องเกเบ้ียน หมู่ 2 ลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้

ทับถมล าน้ าตอนล่างาและเพ่ือ พิกัด N 14.843393 พิกัด N 14.843393 ไหลลงไป ทับถมล าน้ าตอน

เก็บกักน้ า       E 101.151656       E 101.151656 ล่างและเก็บกักน้ า

88 ขยายเขตระบบประปา  หมู่  2  บ้านมอดินแดง เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปาท่อพีวีซี  ขนาด 200,000 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

(กลุ่มบ้านนางจันทิรา  สิงห์อนันต์) ต่อการอุปโภค- บริโภค 2 น้ิว  ยาว  400 เมตร  หมู่  2 บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(กลุ่มบ้านนางจันทิรา  สิงห์อนันต์) สะอาดอุปโภค เพียงพอ

89 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 405,400       ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านนางอรพิน) ต่อการอุปโภค- บริโภค หอถังแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

15 ม. พร้อมวางท่อเมน (ตามแบบฯ) สะอาดอุปโภค เพียงพอ
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90 ขยายเขตท่อเมนประปา  หมู่ 9 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซีขนาด 70,200 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนางสะอ้ิง ต่อการอุปโภค- บริโภค Ø 2 น้ิว ระยะทางยาวไม่น้อย บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

แก้วมณี) กว่า 875 ม. สะอาดอุปโภค เพียงพอ

91 ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยวางท่อเมนใหม่ หมู่ 11 เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ วางท่อเมนประปา ท่อพีวีซีขนาด 2 น้ิว 109,600 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

บ้านสวนมะเด่ือ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ถึงสามแยก) ต่อการอุปโภค- บริโภค ยาวไม่น้อยกว่า 1,400 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

(ตามแบบ อบต.วังม่วง) สะอาดอุปโภค เพียงพอ

92 ปรับปรุงระบบเคร่ืองกรองน้ า (ประปาด่ืมได้) เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ซ่อมแซมระบบเคร่ืองกรองน้ า (ประปา 57,245 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่ 9 บ้านหนองบอน ต่อการอุปโภค - บริโภค ด่ืมได้) หมู่ 9 บ้านหนองบอน บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

สะอาดอุปโภค เพียงพอ

93 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ ารูป เพ่ือให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ ก่อสร้างหอถังน้ ารูปแชมเปญ ขนาด 1,532,100 ประชาชนในหมู่ ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

แชมเปญ หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ต่อการอุปโภค - บริโภค ความจุ 30 ลบ.ม. สูง 25 ม. บ้านร้อยละ 50 มีน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง

เจาะบ่อบาดาล Ø 6 น้ิว ลึกไม่น้อย สะอาดอุปโภค เพียงพอ

กว่า 60 ม. พร้อมขยายเขตท่อเมน

ประปาไป ม.8 ถึง ม.16 ท่อเมน

ประปา PVC Ø 3 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาวไม่

น้อยกว่า 3,800 ม. หมู่ 1 

94 วางท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี  2  บ้านมอดินแดง เพ่ือระบายน้ าในฤดูฝน และ วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 200,000       ร้อยละ 60 สามารถ มีทางชะลอน้ าหลาก ป้อง กองช่าง

(กลุ่มข้างหมู่บ้าน) และเพ่ือความสะดวกในการ กลาง 1 เมตร 2 แถว พร้อมชานคอน สัญจรไปมาสะดวก กันน้ าท่วม และสามารถ

สัญจรไปมา กรีตหน้าท่อ สัญจรไปมาได้สะดวก

รวม 94  โครงการ - - 3,853,415     7,363,475   14,146,245  5,391,760   4,502,675    - - -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เพ่ือเป็นการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ บ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดและ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ลดจ านวนผู้ติด ลดจ านวนผู้เสพ ผู้ติด ส านักงาน

เสพติดประจ าปีงบประมาณ ผู้ติดและส่งเสริมการฝึกอบรม ฝึกอบรมอาชีพ  จ านวน ผู้เสพร้อยละ80 ยาเสพติดในเขตต าบล ปลัด

อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด 20 คน ของจ านวนผู้บ าบัด วังม่วง
2 โครงการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒ เด็กและเยาวชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ของ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน นาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว วังม่วง เด็กและเยาวชน ในต าบลมีคุณภาพชีวิต

ชนในต าบลวังม่วงให้ดีข้ึน ในต าบลวังม่วง ท่ีดีข้ึน

3 โครงการเก่ียวกับการจัดท าเวที เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่ง ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชาคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60ของ หมู่บ้านเข้มแข็ง และมี ส านักงาน

ประชาคมหมู่บ้าน, ประชาคม เสริมการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน  17 หมู่บ้าน สัดส่วนประชาคม ส่วนร่วม มีความสามัคคี ปลัด

ต าบลวังม่วง

4 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีความ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 50ของ นักเรียนรู้จักโทษของ ส านักงาน

ในโรงเรียน รู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติด เด็กนักเรียนในเขตต าบล จ านวนนักเรียน ยาเสพติดและรู้จักหลีก ปลัด

และหลีกเล่ียงยาเสพติด วังม่วง ในโรงเรียน เล่ียงยาเสพติด

5 โครงการการฝึกอบรม และ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ ประชาชนในเขตต าบลวังม่วง 300,000        300,000       300,000        300,000       300,000        ร้อยละ  50  ของ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ส านักงาน

ศึกษาดูงาน รู้และฝึกอาชีพให้กับประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รู้ในการประกอบอาชีพ ปลัด

ในต าบลวังม่วง มีความรู้เพ่ิมข้ึน และท าอาชีพเสริม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

(KPI)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม , 2.เสริมสร้างขีพความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 4.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.  ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม  (ค่าย เพ่ือสร้างกลไกการแก้ไขปัญหา นักเรียน เยาวชนและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดจ านวนผู้ติด เกิดกลไกการแก้ไขปัญหา ส านักงาน

พลังแผ่นดิน) ท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐกับ ประชาชนท่ัวไป ในเขตต าบล ผู้เสพร้อยละ50 ท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างภาค ปลัด

ชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง วังม่วง ของ รัฐกับชุมชน

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60ของ ประชาชนในหมู่บ้านเข้มแข็ง ส านักงาน

นาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน เสริมการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน โครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายตลอดจน สัดส่วนประชาคม และมีส่วนร่วม มีความ ปลัด

และแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง สามัคคี
8 ก่อสร้างร้ัวอาคารเอนกประสงค์  หมู่ 12 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน ก่อสร้างร้ัวอาคารเอนกประสงค์  หมู่ 

12

300,000        ร้อยละ 60 ของ เกิดความปลอดภัย

12 บ้านคลองกระทิง ทรัพย์สินของทางหมู่บ้าน เอนกประสงค์  หมู่ 12 ประชาชนในหมู่ ในทรัพย์สินของ กองช่าง

บ้านใช้ประโยชน์ หมู่บ้าน

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสิรมกลุ่มวิสา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลวังม่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 30 ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส านักงาน

หกิจชุมชนให้ด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ สามารถด าเนินกิจการ ปลัด

ได้อย่างย่ังยืน

10 ฝึกอบรมการออกแบบ การแปรรูป เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี-แม่บ้าน และกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 30 ของ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในต าบล ส านักงาน

ผลิตภัณฑ์ หน่ึงต าบลหน่ึง ผลิต หลากหลายและส่งเสริมให้ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ประชาชนมีอาชีพเสริม, ปลัด

ภัณฑ์ OTOP และกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง สร้างรายได้ในครัวเรือน

วิสาหกิจชุมชน ต.วังม่วง รายได้

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ ประชาชนในเขตต าบลวังม่วง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงาน

ให้แก่ประชาชน ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง หมู่ 1-17 กลุ่มฝึกอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ปลัด

เพ่ิมมากข้ึน

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เก่ียว ฝึกอบรมประชาชนในเขต 10,000           10,000         10,000          10,000         10,000          ร้อยละ  20  ของ ประชาชทราบถึงประ ส านักงาน

ด้านสหกรณ์เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ กับด้านสหกรณ์ การออม ต าบลวังม่วง จ านวน จ านวนประชากร โยชน์ของกิจการเก่ียว ปลัด

ท่ีดีข้ึน ประโยชน์ของสหกรณ์ 17 หมู่บ้าน กับสหกรณ์มากข้ึน
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(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ ประชาชนในเขตต าบลวังม่วง 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ร้อยละ  50  ของ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ส านักงาน
บ้านหลังเขา รู้และฝึกอาชีพให้กับประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รู้ในการประกอบอาชีพ ปลัด

ในต าบลวังม่วง มีความรู้เพ่ิมข้ึน และท าอาชีพเสริม

14 ก่อสร้างลานออกก าลังกายอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี ก่อสร้างลานออกก าลังกายอเนก 150,000       ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองช่าง

หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ ออกก าลังกายและด าเนินกิจ ประสงค์ ท ากิจกรรมต่างๆ และท ากิจกรรมร่วมกันใน

(ภายในหมู่บ้าน) กรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน  ภายในหมู่บ้น หมู่บ้าน

15 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก ปรับปรุงสนามกีฬา 500,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีสุขภาพร่าง กองช่าง

อบต. วังม่วง ก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้ อเนกประสงค์ลงลูกรังถมดินปรับ ละ 30 มีสุขภาพ กายแข็งแรง, โรคไม่ติดต่อ

เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ ระดับและปลูกหญ้า แข็งแรงข้ึน การติดยาเสพติดลดลง 

ติดและโรคไม่ติดต่อ

16 สร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ได้ผลิตผลท่ีสะอาดเน่ือง โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ 200,000        โรงตากพลังงาน ประชาชนมีโรงตากผลผลิต กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง จากการอบในตู้น้ันไม่มีฝุ่นและ หมู่ 3 บ้านวังยาง แสงอาทิตย์ ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ สนง.พลังงานจังหวัด

แมลงวันมารบกวน  ปลอดภัย จ านวน  1  แห่ง และปลอดภัยจากเช้ือ ฯลฯ

จากเช้ือโรคต่าง ๆ โรคต่าง ๆ ท่ีมากับฝุ่น ควัน 

17 ก่อสร้างอาคารแปรรูปปลาดุก เพ่ือก่อสร้างอาคารแปรรูปปลาดุก อาคารแปรรูปปลาดุก 1,500,000 อาคารแปรรูปปลาดุก ประชาชนมีอาคารแปรรุป กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง ท่ีได้มาตรฐาน สะอาดและปลอด หมู่ 3 บ้านวังยาง หมู่ 3 บ้านวังยาง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี สนง. ประมงจังหวัด

ภัย จ านวน  1  แห่ง มาตรฐาน สะอาดและปลอด ฯลฯ

ภัย

รวม 17 โครงการ - - 1,280,122     990,124      3,190,126    1,140,128   990,130       - -
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีประชาชนมา มีสถานท่ีท่องเท่ียวและ กองการ

หมู่ 4 อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีของ หมู่ 4 ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน อนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ศึกษาฯ

ต าบลวังม่วง ร้อยละ 20 ของต าบลวังม่วง

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรัก เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ 100,000        100,000       100,000        100,000       100,000        มีประชาชนมา เยาวชนได้มีโอกาสแสดง กองการ

ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง ร่วมพิธี ร้อยละ 50 ถึงความรักสถาบันพระม ศึกษาฯ

เช่น วันพ่อฯและวันแม่แห่งชาติ หากษัตริย์และต่อบุพการี

3 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประ เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100,000        55,000         55,000          55,000         55,000          มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

เพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 50 การร่วมอนุรักษ์และส่ง ศึกษาฯ

เสริมประเพณี  และร่วม

กิจกรรมต่างๆ

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100,000        50,000         50,000          50,000         50,000          มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

แห่เทียนเข้าพรรษา ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 50 การร่วมอนุรักษ์และส่ง ศึกษาฯ

เสริมประเพณี  และร่วม

กิจกรรมต่างๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน ,  2.เสริมสร้างขีพความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ,  3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ,  5.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6.  ด้านแหล่งท่องเท่ียว

1.1 แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประ เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100,000        50,000         50,000          50,000         50,000          มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

เพณีลอยกระทง ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 50 การร่วมอนุรักษ์และส่ง ศึกษาฯ
ของประชาชนใน เสริมประเพณี  และร่วม
หมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ

6 โครงการค่ายพุทธรรม เข้าวัดฟังธรรม เพ่ือปลูกฝังให้ความรู้ ความ ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25,000 25,000 25,000 25,000  25,000 มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

เข้าใจ และปฏิบัติตามค าส่ัง ฟังธรรม หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 20 การปฏิบัติตามค าส่ังสอน ศึกษาฯ

สอนของพุทธศาสนา ของพระพุทธศาสนา

7 ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ืออนุ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรู้เพ่ิม อนุรักษ์แหล่งโบราณคดี กองการ

สืบค้นแหล่งโบราณคดี รักษ์มรดกแหล่งโบราณคดี ร้อยละ 20 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาฯ

8 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25,000           20,000         20,000          20,000         20,000          มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

กวนกระยาสารทไทย ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 50 การร่วมอนุรักษ์และส่ง ศึกษาฯ
ของประชาชนใน เสริมประเพณี  และร่วม
หมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ

9 ฝึกอบรมบรรพชาสามเณร  ในต าบล เพ่ือปลูกจิตส านึกและทนุบ ารุง ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

วังม่วง พระศาสนาให้ด ารงค์อยู่ต่อไป บรรพชาสามเณร หมู่ 1 - 17 บวช ร้อยละ 20 การร่วมถวายเป็นพระราช ศึกษาฯ

กุศล

10 โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30,000         30,000          30,000         30,000          มีประชาชนมา ประชาชนมีจิตส านึกใน กองการ

ท้องถ่ิน  (หมู่บ้านรักษาศีลห้า) ให้คงอยู่ตลอดไป ประเพณี หมู่ 1-17 ร่วมพิธี ร้อยละ 50 การร่วมอนุรักษ์และส่ง ศึกษาฯ
ของประชาชนใน เสริมการรักษาศีลและ
หมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ

รวม 10 โครงการ - - 652,561        532,562      532,563       532,564      532,565       - - -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1 250,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านท่าฤทธ์ิ แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 500 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนางแถว  ดวงยา) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1 250,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านท่าฤทธ์ิ แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 150 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนางเขียว  ทองค า) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

3 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคม 500,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

เซลล์ หมู่ 1 บ้านท่าฤทธ์ิ และเพ่ือความปลอดภัยและ แสงสว่าง หมู่ 1 จ านวน 8 จุด มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

4 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 3,000,000     ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

เซลล์ หมู่ 2 บ้านมอดินแดง และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 2  ถึงหมู่ 9  จ านวน 30 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(หมู่ 2 ถึงหมู่ 9) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

(KPI)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.  ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 3,000,000      ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

เซลล์ หมู่ 3 บ้านวังยาง และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 3  จ านวน 30 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 3 250,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านวังยาง กลุ่มบ้านนางอ าพร  นิกุล แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 500 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

7 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคม 35,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 3 บ้านวังยาง และเพ่ือความปลอดภัยและ แสงสว่าง หมู่ 3 จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 250,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ กลุ่มบ้านนายจันทร์ฉาย แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 400 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 200,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ กลุ่มบ้านนายส าเริง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 200 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 4 200,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านโป่งตะขบ กลุ่มบ้านนายอ านวย วุฒิโส แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 200 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
11 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี  4  บ้านโป่งตะขบ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ 288,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง จ านวน  6  จุด (กลุ่มปลัดอ าเภอ,กลุ่ม มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

บ้านนางยุพิน,กลุ่มบ้านนายอ านาจ, ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สมคิด,กลุ่มบ้านต้นโพธ์ิ,

กลุ่มบ้านนายส าเริง)
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หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคม 21,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ และเพ่ือความปลอดภัยและ แสงสว่าง หมู่ 4 จ านวน 3 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 5 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 5 250,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านง้ิวงาม  กลุ่มบ้านนางฉลวย แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 400 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

กล่ินพยอม ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

14 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม กลุ่มบ้านนนายบุญชู แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง เซลล์ หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

วงษ์ประเสริฐ ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

15 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 35,000           ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม และเพ่ือความปลอดภัยและ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน หมู่ 5  ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

16 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 35,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 5  จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

17 เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้า แยกท่าข้าม 500,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ถึงสามแยกหินดาด หมู่ 6 มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(แยกท่าข้ามถึงสามแยกป่าลานหินดาด) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

18 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลส์  เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 2,000,000     ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 6  จ านวน 12 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนายอุทัย) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
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19 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 1,800,000     ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 6  จ านวน 10 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

จากบ้านนางประคองถึงแยกป่าลานหินดาด อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

20 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 35,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด และเพ่ือความปลอดภัยและ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

21 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 50,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 6  จ านวน 7 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
22 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 35,000           ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง และเพ่ือความปลอดภัยและ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

23 ติดต้ังสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังสายดวงโคมแสงสว่าง 35,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 7 บ้านซับกระทิง และเพ่ือความปลอดภัยและ กลางถนน  พร้อมต้ังเสา คสล. สูง มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน 12 ม. 7 ต้น จ านวน 1 จุด ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 8 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 8 300,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านหาดเล็บยาว แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง เสาไฟฟ้าจ านวน 6 ต้นพร้อมสายไฟ มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

25 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 35,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 8  บ้านหาดเล็บยาว และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 8  จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
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26 ซ่อมแซมไฟกระพริบภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนทราบว่ามี ซ่อมแซมไฟกระพริบภายในหมู่ 100,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนทราบว่ามี กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน ทางแยกและมีความระมัดระวัง บ้าน หมู่ 9  บ้านหนองบอน ร้อยละ  60  ทราบ ทางแยกและมีความ

ในการขับข่ี ว่ามีทางร่วมทางแยก ระมัดระวังในการขับข่ี

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 9 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 9 300,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านหนองบอน แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว  300 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนายพิเชษ-กลุ่มบ้านนายสันติ) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

28 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 14,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 9  บ้านหนองบอน และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 9  จ านวน 2 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 10 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 10 300,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านโป่งเก้ง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ติดต้ังเสาไฟฟ้าจ านวน 3 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนายบรรเทิง  ภู่รัตน์) พร้อมสายไฟฟฟ้า ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

30 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 71,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 10  บ้านโป่งเก้ง และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 10  จ านวน 7 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 61 กลางคืน มีความปลอดภัย

31 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 11 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 11 300,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านสวนมะเด่ือ แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ติดต้ังเสาไฟฟ้าจ านวน 6 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(หน้า ร.ร.ถึงบ้านนายสนม ใจอุ่น) พร้อมสายไฟฟฟ้า ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

32 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 140,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ และเพ่ือความปลอดภัยและ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4  ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(สายหน้าโรงเรียนไปทางหมู่ 17) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
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33 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างกลางถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างกลางถนน 38,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

อาชญากรรมในช่วงกลางคืน (จ านวน  1  จุด) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

34 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 28,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 11  จ านวน 4 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

35 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 28,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 11  จ านวน 4 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 12 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 12 300,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านคลองกระทิง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว  600 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนางก าไร) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

37 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 180,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 12  จ านวน 25 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
38 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 70,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 13  จ านวน 10 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

39 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 35,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 14 บ้านหลังเขา และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 14  จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 15 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 15 270,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 320 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนายจ าลอง  รุ่งเรือง) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

41 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 15 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 15 270,000       ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

บ้านท่อหน่ึง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง (กลุ่มบ้านนางรัตติกาล  ล้ิมโพธ์ิย้อย) มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(กลุ่มบ้านนางรัตติกาล  ล้ิมโพธ์ิย้อย) ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

42 ติดต้ังสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังสายดวงโคมแสงสว่าง 35,000           ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 16  บ้านหาดเล็บยาว 2 และเพ่ือความปลอดภัยและ กลางถนน  พร้อมต้ังเสา คสล. สูง มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน 12 ม. 16 ต้น จ านวน 1 จุด ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

43 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 35,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2 และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 16  จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

44 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมปรับสาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 17 250,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 400 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

กลุ่มบ้านนายขวัญเมือง ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

45 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 17 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง ยาว 400 ม. มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

กลุ่มบ้านนายสมบูรณ์  วงษ์ตุ้ม ใช้ ร้อยละ 61 กลางคืน มีความปลอดภัย

46 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ิมขนาดหม้อแปลง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ิมขนาด 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

ไฟฟ้า หมู่ 17 บ้านซับแห้ง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 17 มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ภายในหมู่บ้าน ป้องกันไฟฟ้าตก ใช้ ร้อยละ 62 กลางคืน มีความปลอดภัย
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างภายในพ้ืนท่ี ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง 50,000          ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ 17 บ้านซับแห้ง และเพ่ือความปลอดภัยและ หมู่ 17  จ านวน 5 ต้น มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

(ภายในหมู่บ้าน) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

48 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านท่อหน่ึง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านท่อหน่ีง 355,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

กลุ่มบ้านสะพานสอง แสงสว่างใช้อย่างท่ัวถึง กลุ่มบ้านสะพานสอง . มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในเวลา

ใช้ ร้อยละ 60 กลางคืน มีความปลอดภัย

รวม 48  โครงการ - - 3,722,927     1,119,934   7,223,941    1,057,948   3,787,955    - - -
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งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝีกอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มคนพิเศษ คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์และผู้สูงอายุใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วย ส านักงาน

กลุ่มคนพิเศษ(คนพิการ,ผู้สูงอายุ, ได้ฝึกอาชีพและมีรายได้เพ่ิม เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต.วังม่วง กลุ่มคนพิเศษมี เอดส์มได้รับการฝึกอาชีพ ปลัด

ผู้ป่วยเอดส์) อาชีพเสริม มีงานท าและสร้างรายได้

2 ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มคนพิเศษ เพ่ือให้กลุ่มคนพิเศษได้เข้าถึง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ได้รับ ส านักงาน

(คนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์) บริการทางการศึกษาต่างๆ กลุ่มคนพิเศษมี สิทธิทางการศึกษา ปลัด

ได้ถึงบริการทางการศึกษา การศึกษาท่ีดีข้ึน

3 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท ก่อสร้างบ้านท้องถ่ินประชารัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ยากไร้มีบ้านอยู่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ส านักงาน

ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองใน ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ได้รับการช่วยเหลือเก้ือ ปลัด

โอกาสมหามงคล กูล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

4 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินประชารัฐ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ยากไร้มีบ้าน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ส านักงาน

ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองใน ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ท่ีดีข้ึน ได้รับการช่วยเหลือเก้ือ ปลัด

โอกาสมหามงคล กูล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ จัดซ้ือเคร่ืองอบไม่ง้อแดด 230,000 ร้อยละ 30 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงาน

ให้แก่ประชาชน ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง กลุ่มฝึกอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ปลัด

และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป เพ่ิมมากข้ึน
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.  สร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ จัดอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ 40,000 ร้อยละ 30 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงาน

ให้แก่ประชาชน หมู่ 2 ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง กลุ่มฝึกอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ปลัด

บ้านมอดินแดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป เพ่ิมมากข้ึน

รวม 6  โครงการ - - 252,561        482,562      292,563       252,564      252,565       - - -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้ เพ่ือควบคุมและป้องกันการ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้ 100,000 65,900 66,000 66,000 66,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ ส านักงาน

เลือดออกในหมู่บ้าน แพร่ระบาดของไข้เลือดออก เลือดออกในหมู่บ้าน ท้ัง 17 หมู่ ของไข้เลือดออก คุมการแพร่ระบาดของโรค ปลัด

ในหมู่บ้านท้ัง 17 หมู่ บ้าน ร้อยละ 60 ไข้เลือดออก

2 โครงการในการการป้องกันการ เพ่ือควบคุมและป้องกันการ พ้ืนท่ีต าบลวังม่วง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ ส านักงาน

แพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ท้ัง 17 หมู่บ้าน ของโรคพิษสุนัขบ้า คุมการแพร่ระบาดของโรค ปลัด
ร้อยละ 60 พิษสุนัขบ้า

3 โครงการเก่ียวกับการป้องกันการ เพ่ือควบคุมและป้องกันการ พ้ืนท่ีต าบลวังม่วง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ ส านักงาน

แพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก แพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก ท้ัง 17 หมู่บ้าน ของไข้หวัดนก คุมการแพร่ระบาดของโรค ปลัด
ร้อยละ 60 ไข้หวัดนก

4 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก ขนาด เพ่ือจัดให้มีภาชนะรองรับขยะท่ี จัดซ้ือถังขยะพลาสติก  ขนาด 200 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ลดการแพร่ระบาด ป้องกันการแพร่ระบาดของ ส านักงาน

200 ลิตร เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ ลิตร พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ของโรคติดต่อลง โรคติดต่อจากขยะมูลฝอย ปลัด

อนามัย อีกท้ังเป็นการป้องกันการ อบต.วังม่วง จ านวน 400 ใบ ร้อยละ 60 และจัดเก็บขยะเพ่ือก าจัด

แพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างถูกสุขลักษณะ
5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายใน เพ่ือลดปริมาณขยะภายใน จัดซ้ือถังเพ่ือคัดแยกขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของขยะ ปัญหาขยะมูลฝอย ส านักงาน

ต าบล ต าบล ลดลง ในต าบลลดลง ปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต,2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข
1.1 แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม เพ่ือควบคุมและป้องกันการ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 30,000 34,500 50,000 55,000  39,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ ส านักงาน

โรคพิษสุนัขบ้า แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเกียว ของโรคพิษสุนัขบ้า คุมการแพร่ระบาดของโรค ปลัด

ข้อง ร้อยละ 60 พิษสุนัขบ้า

7 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เพ่ือควบคุมและป้องกันการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ ส านักงาน

เลือดออกในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา แพร่ระบาดของไข้เลือดออก พ้ืนท่ีต าบลวังม่วง ของไข้เลือดออก คุมการแพร่ระบาดของโรค ปลัด

เด็กเล็กฯ ในโรงเรียน ร้อยละ 60 ไข้เลือดออก

8 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้าง เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน จ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการคัดแยก 10,000 15,000 2,000 2,000 ร้อยละของปริมาณ สามารถลดปริมาณขยะ ส านักงาน

จิตส านึกเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน และลดการแพร่ของโรคติดต่อ ขยะรวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ี ขยะในต าบลลดลง ภายในชุมชนและลดแหล่ง ปลัด

เก่ียวข้อง เพาะพันธ์ยุงลาย

9 โครงการลด ละ เลิกการใช้โฟม เพ่ือควบคุมและป้องกันการ ประชาชนภายในต าบลวังม่วงและ 25,000 25,000 25,000 25,000 ลดการใช้โฟมภาย สามารถป้องกันและควบ สนง.ปลัด

ใช้โฟมและส่ิงท่ีเป็นมลพิษต่อ ผู้ประกอบการร้านค้า ในต าบล คุมการใช้โฟมภายในต าบล /กองทุนหลัก

ส่ิงแวดล้อมและป้องการเกิดสารก่อมะเร็ง ร้อยละ 60 ประกันฯ อบต.

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือควบคุมและป้องกันการ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 ลดการแพร่ระบาด สามารถป้องกันและควบ สนง.ปลัด

โรค มือ เท้า ปากและโรคติดต่ออ่ืนๆ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ มือ ประชาชนภายในต าบลวังม่วง ของโรคมือ เท้า ปาก คุมการแพร่ระบาดของโรค /กองทุนหลัก

เท้า ปาก ครู ศพด. ผู้ดูแลเด็ก ศพด. ร้อยละ 60 มือ เท้า ปากได้ ประกันฯ อบต.

11 อุดหนุนโครงการเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาว เพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ือจัด หน่วยบริการ  จ านวน  4  แห่ง 400,000        400,000       400,000        หน่วยบริการ   ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กองทุนหลัก
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง บริการดูแลระยะยาวด้าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ  จ านวน  4  แห่ง ได้รับการบริการและดูแล ประกันสุขภาพ

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ (ตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ เหมาจ่าย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ อย่างถูกต้อง อบต.วังม่วง 
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง    5,000 บาท/คน/ปี แห่งละจ านวน ชีวิตผู้สูงอายุฯ  เพ่ือการดูแล

เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุท่ี 100,000 บาท) ผู้สูงอายุท่ีมี

มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง

รวม 11  โครงการ - - 832,561        887,962      1,308,563    1,300,564   1,284,565    - - -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รับส่งเด็กไปสถานพยาบาล เพ่ือบริการเด็กท่ีได้รับอันตราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 70 ได้ เด็กได้รับความปลอดภัย กองการ

จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย จ านวน 3 แห่ง รับการบริการรับส่ง เบ้ืองต้นมากข้ึน ศึกษาฯ

2 บริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ได้ ลดภาระผู้ปกครองใน กองการ

เล็กฯ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  จ านวน 3 แห่ง รับบริการรับส่ง การรับส่งเด็กมาศูนย์ ศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก

3 จัดหาเคร่ืองเล่นสนามพร้อมปูพ้ืนยาง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการการเรียน เคล่ืองเล่นเช่น บ่อบอล ชิงช้า สไล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 70 ได้รับ เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน กองการ

ท่ีต้ังเคร่ืองเล่นสนาม ศพด.ป่าสักฯ 1,2 รู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ เดอร์ อุโมงค์ตัวหนอน บ้าน ความปลอดภัยใน ร่างกาย อารมณ์ สังคม ศึกษาฯ

และ 3 สังคม สติปัญญาของเด็กเล็ก จ าลองพ้ืนยาง อ่ืนๆ เป็นต้น การเล่นเคร่ืองเล่น สติปัญญาท่ีดี

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน  2  แห่ง 80,000 80,000 จ านวน  2  แห่ง ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย กองการ

ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 1.หน้าศูนย์ ICT 1.หน้าศูนย์ ICT และสวยงาม ศึกษาฯ

และสวยงาม 2.ข้าง ศพด.ป่าสักชลสิทธ์ิ 2 2.ข้าง ศพด.ป่าสัก
ชลสิทธ์ิ 2

5 ก่อสร้างรางน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เพ่ือปรับปรุงอาคารให้มีราง ก่อสร้างรางน้ าศูนย์พัฒนา 50,000 ร้อยละ 60 อาคารมีรางน้ าฝน กองการ

น้ ารองน้ าฝน  และสามารถเก็บ เด็กเล็ก 2 สามารถป้องกันน้ า และสามารถรองน้ าฝน ศึกษาฯ

น้ าฝนไว้ใช้ใน ศพด.ได้ ฝนได้ เก็บไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1 แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพ่ือความสะดวกในการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ได้ มีไฟฟ้าเพียงพอในการ กองการ

มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 3 แห่ง ใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ศึกษาฯ

7 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ศพด. เพ่ือเป็นการเสริมทักษะการ หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ 60 ได้ เด็กมีพัฒนาการในการ กองการ

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ เรียนรู้และพัฒนาการของ 3 แห่ง ความรู้จากการจัด เรียนรู้ดีข้ึน มากข้ึน ศึกษาฯ

เด็กเล็กให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน ท าหลักสูตร

8 จัดซ้ือ จัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานใน เพ่ือให้ ศพด.มีอุปกรณ์เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ได้ ศพด.มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ กองการ

ประจ า ศพด.ป่าสักฯ ใช้อย่างเหมาะสมและ มีวัสดุใช้ อย่างเหมาะสมและเพียง ศึกษาฯ

1,2,3 เพียงพอ พอต่อการปฏิบัติงาน

9 จัดหาส่ือการเรียนการสอน -วัสดุศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ 164,000 164,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 60 ได้ เด็กมีพัฒนาการด้านการ กองการ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ท้ัง 3 แห่ง การเรียนรู้ของเด็กเล็ก มีส่ือการเรียนใช้ ศึกษาท่ีดี ศึกษาฯ

10 จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เพ่ือให้ ศพด.มีอุปกรณ์เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 60 ได้ ศพด.มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ กองการ

ใช้อย่างเหมาะสมและ มีวัสดุใช้ อย่างเหมาะสม ศึกษาฯ

11 อบรมบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความ จัดส่งครูพ่ีเล้ียงเข้ารับการฝึกอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความรู้ เด็กได้รับการดูเลเอาใจใส่ กองการ

สามารถทักษะให้แก่ครูพ่ีเล้ียง ตามโครงการของ อปท. เพ่ิมข้ึนร้อยละ50 ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ ศึกษาฯ

12 กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวันเด็ก และ พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ต.วังม่วง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กมีพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการด้านการ กองการ

มอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึก การแสดงออก สังคม อารมณ์ 9 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีดีข้ึนร้อยละ 50 เรียนรู้ การเข้าสังคม และ ศึกษาฯ

ษาและผู้ด้อยโอกาส และสงเคราะห์ทุนด าเนินชีวิต 3 ศูนย์ ได้รับการสงเคราะห์ทุนฯ

13 จัดกิจกรรมมหกรรมด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะเพ่ิมพูน ครูพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ ครูได้รับการพัฒนา กองการ

สู่อาเซียน (aec) ความรู้ความสามารถให้แก่ ครูมีความรู้มากข้ึน ตนเองจากการเข้าร่วม ศึกษาฯ

ครูพ่ีเล้ียง กิจกรรม
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14 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนก เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีจัด ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนก 750,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้มีสถานท่ี กองการ

ประสงค์ (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2) กิจกรรมและออกก าลังกาย ประสงค์  (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า เด็กเล็กได้ใช้ประ ท ากิจกรรมและออก ศึกษาฯ

เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง สักชลสิทธ์ิ 2) กว้าง 29 ม. ยาว 18 ม. โยชน์ ก าลังกาย

15 โครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ี กองการ

ทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ เด็กเล็กมีพัฒนา อบต.วังม่วง มีการพัฒ ศึกษาฯ

จิตใจ สังคม สติปัญญาและ การและจินตนา นาการสมวัย

คุณธรรม จริยธรรม การท่ีกว้างไกลข้ึน

16 ปรับปรุงอาคารพร้อมต่อเติมศูนย์ เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีจัด ปรับปรุงอาคารพร้อมต่อเติมศูนย์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้มีสถานท่ี กองการ

พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 กิจกรรมและออกก าลังกาย พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 เด็กเล็กได้ใช้ประ ท ากิจกรรมและออก ศึกษาฯ

เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง โยชน์ ก าลังกาย

17 เข้าค่ายกิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณ เพ่ือพัฒนาให้เด็กยมีศักยภาพ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ต.วังม่วง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กยมีศักยภาพทางการ กองการ

ธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด ทางการศึกษา และส่งเสริม ท้ัง 9 แห่ง เด็กและเยาวชน ท้ัง เด็กนักเรียนมีความ ศึกษา และส่งเสริม ศึกษาฯ

คุณธรรมจริยธรรม 17 หมู่บ้าน รู้เร่ืองยาเสพติด คุณธรรมจริยธรรม

18 ตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก ประกวด เพ่ือเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนา ตรวจสุขภาพฟันเด็กเล็กทุก 2 เดือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กมีสุขภาพฟันท่ี กองการ

หนูน้อยฟันสวย การ และส่งเสริมการดูแลรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง เด็กเล็กมีฟันท่ีแข็ง ดีข้ึนและฟันไม่ผุ ศึกษาฯ

ษาฟันของเด็กเล็ก แรง

19 โคงการเก่ียวกับการจัดแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน จัดแข่งขันกีฬาระดับต าบลและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ เด็ก,เยาวชนและประชาชน กองการ

กีฬา และประชาชนออกก าลังกาย ระหว่างต าบล เช่น กีฬาต้านยา เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ พลามัยแข็งแรง ศึกษาฯ

ป้องกันตนให้ห่างไกลยา เสพติด,กีฬาต าบล,กีฬาสร้างความ มีร่างกายแข็งแรง และสามารถป้องกันตน

เสพติด สัมพันธ์ระหว่างองค์กร  เป็นต้น มีความสามัคคี จากยาเสพติด

20 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 600,000       ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ

ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 3 ศึกษาฯ

จ านวน  1 แห่ง
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21 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม เพ่ือส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ 600,000 937,326 950,000 960,000 970,000 ร้อยละ 70 ได้ เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการ

(นม)โรงเรียน  โรงเรียน (สพฐ.) และนักเรียนได้รับโภชนาการ กรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รับอาหารเสริม โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 ท่ีดีและครบถ้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ (นม) แรงเจริญเติบโตตามวัย

22 สนับสนุนโครงการอาหารกลาง เพ่ือส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ 800,000 475,300 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ 70 ได้ เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการ

วันโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนได้รับโภชนาการ รับอาหารกลาง โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศึกษาฯ

ป่าสักชลสิทธ์ิ 1,2,3 ท่ีดีและครบถ้วน วัน แรงเจริญเติบโตตามวัย

23 ฝึกอบรมการอนุรักพันธุกรรมพืช เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ต.วังม่วง 50,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 20 ได้รับ นักเรียน เยาวชนและประ กองการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ทรัพยากรธรรมชาติและการปก เยาวชน  ประชาชนต.วังม่วง ความรู้เก่ียวกับการ ชาชนมีความรู้เก่ียวกับพืช ศึกษาฯ

ปักรักษาพันธุกรรมพืชต่างๆฯ อนุรักษ์พันธ์ุพืช และช่วยกันรักษาพันพืชต่างๆ

24 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 เด็กเล็กมีความ เด็กเล็กมีความปลอดภัย กองการศึกษา

ป่าสักชลสิทธ์ิ เด็กเล็ก เพ่ือให้มีความปลอดภัย ท้ังอาคาร ปลอดภัยในการ ในการเรียนและเสริมสร้าง

ต่อเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เรียนรู้ ความรู้และพัฒนาการ
25 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีอาคารใน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

750,000
เด็กเล็กสามารถมี เด็กเล็กมีสถานท่ีเรียนรู้ กองการศึกษา

เด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 การเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 พัฒนาการในการ ได้มากข้ึนและสามารถออก
และเหมาะสม กว้าง 29 เมตร  ยาว 18 เมตร เรียนรู้ท่ีดึข้ึน ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

26 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง ท้ัง 17 หมู่ พัฒนาการในการ ด้านวิชาการและการเรียน
และเหมาะสม เรียนรู้ท่ีดึข้ึน รู้ท่ีดีข้ึน

27 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 110,300 110,300 110,300 110,300 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยา ท้ัง 17 หมู่ ห่างไกลยาเสพติด เก่ียวกับภัยของยาเสพติด

เสพติด มีความรับผิดชอบ และรู้จักการปฏิเสธ
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28 อบรมคุณธรรมน าเยาวชนสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 110,300 110,300 110,300 110,300 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยา ท้ัง 17 หมู่ ห่างไกลยาเสพติด เก่ียวกับภัยของยาเสพติด

เสพติด มีความรับผิดชอบ และรู้จักการปฏิเสธ
29 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กมีการเรียนรู้กิจกรรม กองการศึกษา

เด็กเล็กฯ ให้เด็กและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ ท้ัง 17 หมู่ เด็กเล็กได้เข้าร่วม เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีพัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรม การในการเรียนรู้ดีข้ึน

30 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เด็กและเยาวชนในต าบลวังม่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กมีการเรียนรู้กิจกรรม กองการศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ให้เด็กและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ ท้ัง 17 หมู่ เด็กได้เข้าร่วม เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีพัฒนา

เด็กเมีพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรม การในการเรียนรู้ดีข้ึน
31 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ

154,450 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา
สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กได้รับการ และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ" "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ" สนับสนุนค่าใช้จ่าย การสอนท่ีดีข้ึน

32 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ
330,360 330,000 330,000 330,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา

สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กได้รับการ และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2" "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ2" สนับสนุนค่าใช้จ่าย การสอนท่ีดีข้ึน

33 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับ
321,110 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้รับความสะดวก กองการศึกษา

สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กได้รับการ และมีอุปกรณ์ส่ือการเรียน
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3" "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ3" สนับสนุนค่าใช้จ่าย การสอนท่ีดีข้ึน

34 ค่าออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้บ้านโป่งตะขบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเขียนแบบ ค่าออกแบบอาคารแหล่ 50,000         จ้างออกแบบอาคาร แบบอาคารแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ งเรียนรู้บ้านโป่งตะขบ แหล่งเรียนรู้ฯ บ้านโป่งตะขบ
บ้านโป่งตะขบ 1  แห่ง

35 โครงการก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งโบราณคดีโป่ง เพ่ือก่อสร้างอาคารคลุมแหล่ง ก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งโบราณคดีโป่ง 327,400        อาคารคลุมแหล่งโบราณคดี อาคารคลุมแหล่ง กองการศึกษา
ตะขบ  หมู่  4  บ้านโป่งตะขบ โบราณคดีโป่งตะขบ ตะขบ กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. หมู่ 4 โป่งตะขบ จ านวน 1 แห่ง โบราณคดีโป่งตะขบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน จัดแข่งขันกีฬาระดับต าบลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เด็ก,เยาวชนและประชาชน กองการ

สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด และประชาชนออกก าลังกาย ระหว่างต าบล เช่น กีฬาต้านยา เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ พลามัยแข็งแรง ศึกษาฯ

ป้องกันตนให้ห่างไกลยา เสพติด,กีฬาต าบล,กีฬาสร้างความ มีร่างกายแข็งแรง และสามารถป้องกันตน

เสพติด สัมพันธ์ระหว่างองค์กร  เป็นต้น มีความสามัคคี จากยาเสพติด

37 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการ จัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ออกก าลังกาย มีความสามัคคี สร้างความสามัคคี มีร่างกายแข็ง เด็กเล็กมีร่างกาย พลามัยแข็งแรง ศึกษาฯ

ร่างกายมีพัฒนาการท่ีดี แรง แข็งแรง มีพัฒนาการท่ีดี
38 โครงการเดินท่อประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความสะดวกในการใช้น้ า วางท่อประปาภายในศูนย์พัฒนา 5,000            ระบบท่อประปาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าใช้ กองการ

ป่าสักชลสิทธ์ิ 2 รักษาความสะอาดของศูนย์ เด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 จ านวน  1  แห่ง อย่างเพียงพอและสะดวก ศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 จ านวน 1  แห่ง ต่อการใช้สอย

39 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส่ือการสอนโทรทัศน์ เพ่ือเป็นส่ือช่วยในการสอน โทรทัศน์ DLTV ขนาด 55 น้ิว 1 ชุด 31,000          โทรทัศน์ DLTV เป็นส่ือช่วยในการสอน กองการ
DLTV ขนาด 55 น้ิว 1 ชุด ส าหรับการพัฒนาเด็กนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 55 น้ิว 1 ชุด ส าหรับการพัฒนาเด็ก ศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง ของ ศพด.ป่าสักฯ 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ นักเรียน
จ านวน  1  ชุด

40 โครงการมุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีจัด ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นสร้าง 600,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้มีสถานท่ี กองการ
สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักฯ 2 กิจกรรมและออกก าลังกาย ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า เด็กเล็กได้ใช้ประโยชน์ ท ากิจกรรมและออก ศึกษาฯ

เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง สักชลสิทธ์ิ 2 ก าลังกาย
41 โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาด เพ่ือต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนา ต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนา 500,000        ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้มีสถานท่ีท า กองการ

เล็บยาว เด็กเล็กหาดเล็บยาว เด็กเล็กหาดเล็บยาว เด็กเล็กได้ใช้ประโยชน์ กิจกรรมและเรียนรู้มากข้ึน ศึกษาฯ
42 โครงการก่อสร้าง ศพด.ป่าสักฯ 2 เพ่ือก่อสร้าง ศพด.ป่าสักฯ 2 ก่อสร้าง ศพด.ป่าสักฯ 2 600,000        ร้อยละ 60 ของ เด็กเล็กได้มีสถานท่ีท า กองการ

จ านวน  1  แห่ง เด็กเล็กได้ใช้ประโยชน์ กิจกรรมและเรียนรู้มากข้ึน ศึกษาฯ

รวม 42  โครงการ - - 4,259,805     6,758,956   10,303,815  8,020,420   7,430,425    - - -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อปพร. 5% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มี อพปร.เพ่ิมข้ึน สังคมเข้มแข็ง และมี ส านักงาน

อปพร. ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเพ่ิมก าลัง อปพร.ให้ครบ 5% ตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 ความสามัคคี ปลัด
2 โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 100,000        100,000       100,000        100,000       100,000        ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ ส านักงาน

เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคัญ ปลอดภัยร้อยละ 60 ปลอดภัยในการสัญจร ปลัด
3 โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในต าบลวังม่วง 30,000           30,000         30,000          30,000         30,000          ประชาชนได้ ประชาชนได้รับ ส านักงาน

ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาภัยแล้ง ท้ัง 17 หมู่บ้าน รับการช่วยเหลือ การช่วยเหลือจาก ปลัด
ร้อยละ 50 การประสบภัยแล้ง

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจการ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกิจ ศูนป้องกันและบรรเทา 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ร้อยละ 50 การด าเนินงานของ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ กรรมของศูนป้องกันและ สาธารณภัย อบต.วังม่วง ความส าเร็จใน ศูนย์เป็นไปด้วยความ ปลัด
อาสาสมัคป้องกันภัย บรรเทาสาธารณภัย การด าเนินงาน เรียบร้อย

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 18,800          18,800         18,800          ร้อยละ 50 มีความเข้า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ส านักงานปลัด

เบ้ืองต้นแก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 30  คน ใจในเร่ืองท่ีฝึกอบรม ในเร่ืองท่ีฝึกอบรม

6 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่พนัก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน อปพร. พนักงานส่วนต าบล พนักงาน 22,000         22,000          22,000         22,000          ร้อยละ 50 มีความเข้า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ส านักงานปลัด
งานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง อปพร.และจิตอาสา ต.วังม่วง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น จ้าง  จิตอาสา จ านวน  60 คน ใจในเร่ืองท่ีฝึกอบรม ในเร่ืองท่ีฝึกอบรม

รวม 6  โครงการ - - 480,000        502,000      520,800       520,800      520,800       - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3.  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย , 4.เสริมสร้างระบบบริการสามธรารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข
1.1 แผนงาน การักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการเข้ารับฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60ของ เพ่ิมพูนความรู้ ท าให้การ ส านักงาน

ในหลักสูตรต่างๆ ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง พนักงานได้รับ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประ ปลัด

 เข้ารับการอบรม ความรู้ สิทธิภาพ

2 วางระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีไฟฟ้าเพียงพอในการ ร้ือระบบสายไฟเดิมภายในส านัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60ของ ไฟฟ้าเพียงพอต่อการ ส านักงาน

ใหม่ อบต.วังม่วง ปฏิบัติงานและเกิดความ งานและวางระบบไฟฟ้าใหม่ ส านักงานมี ปฏิบัติงานและปลอด ปลัด

ปลอดภัยจากไฟไหม้ ภายในอาคารส านักงาน ความปลอดภัย ภัยจากการเกิดไฟไหม้

3 จัดซ้ือเคร่ืองไฟฟ้าฉุกเฉิน เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าภายใน จัดซ้ือเคร่ืองไฟฟ้าฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60ของ มีไฟฟ้าส ารองเพียงพอต่อ ส านักงาน

ส านักงานเวลาไฟฟ้าดับ จ านวน 2 เคร่ือง ของส านักงาน การเวลาไฟดับภายในส านัก ปลัด
มีแสงสว่าง งาน

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือให้มีความเพียงพอและ จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลางตลอดจน 900,000 ร้อยละ 60คล่อง การปฏิบัติงานเกิดความ ส่วนโยธา

ขนส่ง เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ตัวในการท างาน คล่องตัวไม่ล้าช้า

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีความเพียงพอและ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานชนิด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60มี การปฏิบัติงานเกิดความ ส านักงาน

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน คงทนถาวร เช่น โต๊ะท างาน ความสะดวกใน คล่องตัวไม่ล้าช้า ปลัด

,เก้าอ้ี,ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น การปฏิบัติงาน และรวดเร็วย่ิงข้ึน
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1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการท่ีดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย เพ่ือให้มีความเพียงพอและ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 2,400,000 ร้อยละ 60คล่อง การปฏิบัติงานเกิดความ ส านักงาน

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตัวในการท างาน คล่องตัวไม่ล้าช้า ปลัด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการเกษตร เพ่ือให้มีความเพียงพอและ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60คล่อง การปฏิบัติงานเกิดความ ส านักงาน

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เช่นเคร่ืองตัดหญ้า, เล่ือยยนต์ ตัวในการท างาน คล่องตัวไม่ล้าช้า ปลัด

8 ฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนัก ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มี พนักงานสามารถปฏิบัติ ส านักงาน

อบต.วังม่วง งานมีความรู้ความเข้าใจในการ และสมาชิกสภา อบต.วังม่วง ความรู้ความเข้า งานได้อย่างมีความเข้า ปลัด

ปฏิบัติงานและปรับเปล่ียน ใจในการปฏิบัติ ใจและปรับเปล่ียนเจต

เจตคติในการปฏิบัตงานดีข้ึน งานมากข้ึน คดิในการปฏิบัติงานใหม่

9 จัดท าแผนท่ีภาษี อบต.วังม่วง เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน จัดท าระบบแผนท่ีภาษี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 มี เกิดความคล่องตัวในการ กองคลัง

การปฏิบัติงานและรวดเร็ว อบต.วังม่วง ความคล่องตัว ปฏิบัติงานย่ิงข้ึน

ในการให้บริการประชาชน ในการปฏิบัติงาน

10 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์ดีเซล เพ่ือบรรเทาภัยแล้งให้กับ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มี ประชาชนได้รับน้ า ส านักงาน

ประชาชนภายในต าบล ดีเซล  พร้อมอุปกรณ์และท่อส่งน้ า ความคล่องตัวใน และมีน้ าเพ่ือการอุปโภค ปลัด

วังม่วง จ านวน 1 เคร่ือง การปฏิบัติงาน บริโภคอย่างเพียงพอ

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์เก่ียวกับงานป้องกัน เพ่ือให้มีความเพียงพอและ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงท่ีเก่ียวข้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มี ประชาชนได้รับทราบ ส านักงาน

และบรรเทาสาธารณภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น สายดูดน้ าเคร่ืองป๊ัมน้ า ชุดดับเพลิง ความคล่องตัว ข่าวสารและเข้าใจในการ ปลัด

ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงาน ออกหน่วยบริการ
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อบต.วังม่วง เพ่ือความเหมาะสมและมี ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อบต.วังม่วง 50,000           50,000         50,000          50,000         50,000          ร้อยละ 60 มี มีภูมิทัศน์สวยงามน่า ส านักงาน

ความสะอาดสวยงาม มีความสะอาด มอง  เหมาะสม ปลัด
13 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอควัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มี ประชาชนได้รับทราบ ส านักงาน

การปฏิบัติงานและรวดเร็ว จ านวน  1  เคร่ือง ความคล่องตัว ข่าวสารและเข้าใจในการ ปลัด

ในการให้บริการและควบคุม ในการปฏิบัติงาน ออกหน่วยบริการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ซ่อมแซมและปรับปรุงตัวถังเก็บขยะ เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน ซ่อมแซมและปรับปรุงตัวถัง 600,000 100,000 ร้อยละ 60 มี ประชาชนได้รับทราบ ส านักงาน

อบต.วังม่วง การปฏิบัติงานและรวดเร็ว เก็บขยะตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ความคล่องตัว ข่าวสารและเข้าใจในการ ปลัด

ท่ีเก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงาน ออกหน่วยบริการ
15 ปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ 200,000 200,000 200,000 200,000 การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ของ อปท. กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง) ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ ทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.มีรายได้ สูงข้ึน และสามรถทราบราย
อปท. เพ่ิมข้ึน ละเอียดของพ้ืนท่ี อบต.

16 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปีงบ 6,900 6,900 6,900 6,900 การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ของ อปท. กองคลัง
ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ ประมาณ 2562 หมู่ 1-17 ของ อปท.มีรายได้

สูงข้ึน และสามรถทราบราย
อปท. เพ่ิมข้ึน ละเอียดของพ้ืนท่ี อบต.

17 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน 49,500 49,500 49,500 49,500 การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ของ อปท. กองคลัง
ภาพด้านรายได้และแผนท่ีภาษี ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ รายได้และแผนท่ีภาษี ประจ าปี ของ อปท.มีรายได้ สูงข้ึน และรู้หลักข้ันตอนใน

อปท. 2562 เพ่ิมข้ึน การท างานให้มีประสิทธิภาพ
18 โครงการประเมินความพึงพอใจจาก เพ่ือเป็นการส ารวจความพึงพอ ติดต้ังฉากก้ันห้องพร้อมอุปกรณ์ 15,000         15,000          15,000         15,000          ร้อยละของความ เพ่ือการประเมินประสิทธิ ส านักงาน

ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การ ใจของประชาชนในการเข้ารับ ส านักงาน อบต.วังม่วง พึงพอใจของประชา ภาพในการของพนักงาน ปลัด
บริหารส่วนต าบลวังม่วง บริการ ชน

19 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามร่างพระ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 500,000       500,000        ร้อยละของการ การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ัง ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง เลือกต้ังสมาชิก สะดวกเรียบร้อย ปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร ก าหนด ผู้บริหาร
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงาน ทุปขยายห้องอาคารส านักงานและ 500,000 มีสถานท่ีเพียงพอ อาคารส านักงานมีความ ส านักงาน

(อบต.วังม่วง) ให้เพียงพอต่อพนักงานและ ต่อเติมส านักงานใหม่ ต่อการปฏิบัติงาน เหมาะสมและกว้างขวาง ปลัด

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และประชาชน มากข้ึนในการให้บริการ
21 ปรับปรุงห้องสุขา เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าให้มีความ ขยายห้องสุขาคนพิการ 100,000 มีสถานท่ีเพียงพอ มีห้องน้ าเพียงพอ ส านักงาน

(อบต.วังม่วง) เหมาะสมและอ านวยความ กว้าง 2 เมตร ยาว 2.70 เมตร ต่อการให้บริการ เหมาะสมมากข้ึนในการ ปลัด
สะดวกให้กับผู้พิการ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ประชาชน ให้บริการประชาชน

22 ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เพ่ือก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร อาคารเก็บเอกสาร 500,000 อาคารเก็บเอกสาร อาคารเก็บเอกสาร กองช่าง

(อบต.วังม่วง) อบต.วังม่วง ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน  1 หลัง เอกสารมีท่ีเก็บท่ีเป็นสัดส่วน

จ านวน 1 หลัง เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา

รวม 22  โครงการ - - 4,407,683     7,879,086   4,279,089    4,379,092   3,779,095    - - -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม ศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 100,000 100,000 100,000 ศูนย์โครงการ ศูนย์โครงการ ส านักงาน

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปลัด

สยามบรมราชกุมารี 1  แห่ง

2 โครงการสนับสนุนและรณรงค์ เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต.วังม่วง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30ของ มีพ้ืนท่ีสีเขียว ป่าไม้เพ่ิม ส านักงาน

โครงการ "หน่ึงคน หน่ึงฝน สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน พ้ืนท่ีสาธารณะ ข้ึนและลดปัญหาภาวะ ปลัด

หน่ึงต้น เพ่ือประชาชนชาวไทย" ปลูกต้นไม้ โลกร้อน

3 โครงการการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปรับปรุง เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต.วังม่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 30ของ อนุรักษ์ป่าไม้และลดปัญหา ส านักงาน

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน พ้ืนท่ีสาธารณะ ภาวะโลกร้อน และเพ่ิม ปลัด

เพ่ิมแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล ปลูกต้นไม้ แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศกาล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีประชาขนมา นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และ ส านัก

ทุ่งทานตะวันบานท่ี ต.วังม่วง ท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง ท่องเท่ียวเทศกาลทุ่งทาน ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีอาชีพและ งานปลัด

งานและสร้างรายได้ให้กับ ตะวันบานท่ี ต.วังม่วง ร้อยละ 50 รายได้เพ่ิมข้ึน

ประชาชนใน ต.วังม่วง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม , 3.เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
1.1 แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองเพาะ เพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต.วังม่วง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ อนุรักษ์ป่าไม้และลดปัญหา ส านักงาน

พันธ์ต้นลานพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน พ้ืนท่ีสาธารณะ ภาวะโลกร้อน และเพ่ิม ปลัด

เพ่ิมแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล ปลูกต้นไม้ แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล

6 โครงการตามพระราชด าริของพระบาท เพ่ือด าเนินการตามพระราชเสา พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ต.วังม่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 30ของ อนุรักษ์ป่าไม้และลดปัญหา ส านักงาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วนีย์ในการเฉลิมพระเกียรติและ พ้ืนท่ีสาธารณะ ภาวะโลกร้อน และเพ่ิม ปลัด

และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปลูกต้นไม้ แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รวม 6  โครงการ - - 332,561        382,562      482,563       482,564      482,565       - - -
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งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกอง พนักงานจ้างของ อบต. 23,700           262,000       300,000        300,000       300,000        ร้อยละ 60 ของ พนักงานมีสวัสดิ ส านักงาน

ทุนประกันสังคม วังม่วง พนักงานจ่าย การในการรักษา ปลัด

เงินสมทบ พยาบาล

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับ ผู้สูงอายุต าบลวังม่วง 8,587,200      9,471,600    10,000,000   11,000,000  11,000,000   ร้อยละของผู้สูง ผู้สูงอายุได้รับ ส านักงาน

ผู้สูงอายุ อายุได้รับเบ้ียยัง เบ้ียยังชีพและมี ปลัด

ชีพ ความเป็นอยู่ท่ีดี

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับ ผู้พิการต าบลวังม่วง 3,139,200      3,296,160    3,460,968     3,634,017    3,634,017     ร้อยละของผู้พิ ผู้พิการได้รับ ส านักงาน

คนพิการ การได้รับเบ้ียยัง เบ้ียยังชีพและมี ปลัด

ชีพ ความเป็นอยู่ท่ีดี

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับ ผู้ป่วยเอดส์ต าบลวังม่วง 36,000           42,000         45,000          50,000         50,000          ร้อยละของผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ส านักงาน

ผู้ป่วยเอดส์ เอดส์ได้รับเบ้ีย เบ้ียยังชีพและมี ปลัด

ยังชีพ ความเป็นอยู่ท่ีดี

5 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ประชาชนในต าบลวังม่วง 500,000        500,000       500,000        500,000       500,000        ร้อยละของผู้ท่ี ผู้ได้รับความเดือด ส านักงาน

ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน จ า ได้รับความเดือด ร้อนได้รับความ ปลัด

เป็นเร่งด่วน มิได้คาดหมาย ร้อน ช่วยเหลือ

139

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการท่ีดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

1.1 แผนงาน งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินรายจ่าย ประชาชนในต าบลวังม่วง 266,500        266,500       266,500        266,500       266,500        ร้อยละของประ ประชาชนมีความ ส านักงาน

ตามข้อผู้พัน ชาชน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ปลัด

7 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานส่วนต าบล 30,000           30,000         30,000          30,000         30,000          ร้อยละของผู้ได้ ได้รับความช่วย ส านักงาน

ค่าท าศพ กรณีพนักงานส่วน ลูกจ้าง อบต.วังม่วง รับการช่วยเหลือ เหลือค่าท าศพ ปลัด

ต าบลและลูกจ้างเสียชีวิต

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกอง พนักงานส่วนต าบล 247,610        260,000       300,000        350,000       400,000        ร้อยละของผู้ได้ พนักงานได้รับ ส านักงาน

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราช รับเงิน สวัสดิการท่ีดี ปลัด

การส่วนท้องถ่ิน

รวม 8  โครงการ - - 12,832,771   14,130,822 14,905,031  16,133,081 16,183,082  - - -
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความ ประชาชนในต าบล 45,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ  60 ของ ประชาชนมีความรู้ความ ส านักงานปลัด

ของศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามยา เข้าใจการแก้ไขปญัหาเสพติด วงัม่วงทั้ง 17 หมู่บา้น ประชาชนในต า เข้าใจในการแก้ไขปญัหา

เสพติด อ.วงัม่วง จ.สระบรีุ ในพืน้ท่ีเปน็ไปอย่างยั่งยืน บลวงัม่วง ยาเสพติดในพืน้ท่ี

รวม 1  โครงการ - - 45,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -
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(KPI)
ที่ โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมอืกับสถานประกอบการกับชมุชน , 2.เสริมสร้างขพีความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการใหไ้ดม้าตรฐานสากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต ,3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ,5.การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ดา้นสังคมสงเคราะห ์ ดา้นสังคม และดา้นสาธารณสุข
1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

(ผลผลิตของโครงการ)



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษป์ระ จัดรูปขบวนรถแห่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ  60 ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

ในงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เพณีตักบาตรดอกไม้หน่ึงเดียว เทียนพรรษา เข้าร่วมงาน ในงานประเพณีและ

และแหเ่ทียนพรรษา จังหวดัสระบรีุ ของชาวจ.สระบรีุ ประเพณีอันดี เปน็การอนุรักษป์ระ

งาม เพณีอันดีงาม

2 โครงการปกปอ้งเชิดชูสถาบนัพระมหา เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน ประชาชนต าบลวงัม่วง 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ  60 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

กษตัริย์และการสร้างความปรองดอง สังคม มีความรัก ความสามัคคี ท้ัง 17 หมู่บา้น ของประชาชน ในสังคม มีความรัก 

สมานฉันท์เพือ่การปฏรูิป อ.วงัม่วง จ.สระบรีุ กันภายในสังคม ในต าบลวงัม่วง ความสามัคคีกัน
เชิดชูสถาบนั ภายในสังคม

รวม 2  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -
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โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต ,3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ,5.การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 4. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมอืกับสถานประกอบการกับชมุชน , 2.เสริมสร้างขพีความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการใหไ้ดม้าตรฐานสากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม เพือ่ส่งเสริมเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียน 8 โรงเรียน และศูนย์ 1,122,980 1,122,980 1,122,980 1,122,980 1,122,980 ร้อยละ 70 ได้ เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการ
(นม)  โรงเรียน 8 แหง่และ ศพด. และนักเรียนได้รับโภชนาการ พฒันาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ รับอาหารเสริม โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศึกษาฯ
ปา่สักชลสิทธิ์ 1,2,3 ท่ีดีและครบถ้วน (นม) แรงเจริญเติบโตตามวยั

2 สนับสนุนโครงการอาหารกลาง เพือ่ส่งเสริมเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียน 8 โรงเรียน และศูนย์ 2,307,200 2,307,200 2,307,200 2,307,200 2,307,200 ร้อยละ 70 ได้ เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ กองการ
วนัโรงเรียน 8 แหง่ และ ศพด. และนักเรียนได้รับโภชนาการ พฒันาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ รับอาหารกลาง โภชนาการท่ีดีสุขภาพแข็ง ศึกษาฯ
ปา่สักชลสิทธิ์ 1,2,3 ท่ีดีและครบถ้วน วนั แรงเจริญเติบโตตามวยั

รวม 2  โครงการ - - 3,430,180 3,430,180 3,430,180 3,430,180 3,430,180 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

(ผลผลิตของโครงการ)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 4. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 3. เสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูปิญัญาไทย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณ



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการศูนย์ เพือ่ให ้อปท.มีศูนย์กลางการ อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน 0 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักงาน
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ของ รับข้อมูลข่าวสารและเปน็ การช่วยเหลือประชาชน  การจัดซ้ือจัดจ้าง จากการเผยแพร่ข้อมูลและ ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานที่กลาง ท่ีวา่การ สถานท่ีส าหรับด าเนินการตาม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความโปร่งใส การจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไป
อ าเภอวงัม่วง)  จังหวดัสระบรีุ ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างของ อย่างมีประสิทธภิาพโปร่ง
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562,2563,2564, ใส สามารถก ากับดูแลได้ 
2565 อปท.

รวม 1  โครงการ - - 0 45,000 45,000 45,000 45,000 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 4. เสริมสร้างบริการระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน
1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมสงเคราะห ์ ดา้นสังคม และดา้นสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
งบประมาณ



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนโครงการศูนย์บริการและ เปน็แหล่งรวบรวมข้อมูลและ คณะกรรมการ ศบกต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 เกษตรกรได้รับความรู้เพือ่ ส านักงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า กระจายข้อมูลด้านพชิ ปศุสัตว์ อบต.วงัม่วง  ของเกษตรกร น าไปพฒันาอาชีพด้าน ปลัด

ต าบลวงัม่วง และประมงแก่เกษตร  ฝึกอบรม ภายในต าบลได้รับ การเกษตร
เกษตรกร ศึกษาดูงานการเกษตร ความรู้

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -
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การเกษตร
2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และการประกอบอาชพี1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา
2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม , 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี
1. ส่งเสริมการค้าและการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม , 3.เสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูปิญัญาไทยก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

1.1 แผนงาน

(KPI)

งบประมาณ
ท่ี

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด

โครงการ วตัถปุระสงค์



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,300,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นท่าฤทธิ์ ไปทางท่าข้าม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด หมู่ 1 โยชน์ ยิ่งขึ้น

2 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ 2 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 2,731,000 2,731,000 ร้อยละ60ของ ครัว ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายหมู่ 2 - หมู่ 9 ) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้ง 6 ม. เรือนในหมู่ 2 - 9 สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่ 920 ม. หมู่ 2  ได้รับความสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3 บา้นวงัยาง  (กลุ่มบา้นนายธวชั  ภูแ่สน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 5 ม. ยาว 685 ม. หมู่ 3 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

สะอาด) ต่อความต้องการของตลาด โยชน์ ยิ่งขึ้น

4 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ 5 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัติก 4,100,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นง้ิวงาม (กลุ่มในหมู่บา้นง้ิวงาม) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 5  หนา 5 ซม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง 7 ม. ยาว 1,163 ม. หมู่ 5 โยชน์ ยิ่งขึ้น

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอน เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติก 3,566,600      ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตหมู่ 14 บา้นหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 14 ถึงบา้นมะค่างาม 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

ถึงบา้นมะค่างาม ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หมู่ 14 โยชน์ ยิ่งขึ้น
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(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน , 5.ดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสตกิส์

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(KPI)

ที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักโครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลาดยางแอสฟลัติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัติก 6,900,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตหมู่ 17 บา้นซับแหง้ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17  50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นวนัเพญ็  มิทิน) ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง 5 ม. ยาว 2,300 ม. โยชน์ ยิ่งขึ้น
7 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 5 บา้นง้ิวงาม เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 5 2,355,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายบา้นนายเหวา่  พานตะโก) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 5   ม. ยาว  1,000   ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

8 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสงจันทร์) เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งภายในพืน้ท่ี ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสง 300,000        300,000       ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีมี กองช่าง

หมู่ 1 บา้นท่าฤทธิ์ และเพือ่ความปลอดภยัและ จันทร์) หมู่ 1   จ านวน  10  ต้น 50 ได้รับประ ไฟฟา้แสงสวา่งใช้ในเวลา

(บริเวณส่ีแยกท่าข้าม) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน โยชน์ กลางคืน มีความปลอดภยั

9 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสงจันทร์) เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งภายในพืน้ท่ี ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสง 300,000        300,000        ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีมี กองช่าง

หมู่ 3 บา้นวงัยาง และเพือ่ความปลอดภยัและ จันทร์) หมู่ 3   จ านวน  10  ต้น 50 ได้รับประ ไฟฟา้แสงสวา่งใช้ในเวลา

(บริเวณส่ีแยกวงัยาง) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน โยชน์ กลางคืน มีความปลอดภยั

10 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสงจันทร์) เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งภายในพืน้ท่ี ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสง 300,000        300,000        ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีมี กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโปง่ตะขบ และเพือ่ความปลอดภยัและ จันทร์) หมู่ 4  จ านวน  10  ต้น 50 ได้รับประ ไฟฟา้แสงสวา่งใช้ในเวลา

(บริเวณส่ีแยกบา้นโปง่ตะขบ) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน โยชน์ กลางคืน มีความปลอดภยั

11 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสงจันทร์) เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งภายในพืน้ท่ี ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสง 450,000        450,000        ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีมี กองช่าง

หมู่ 5 บา้นง้ิวงาม และเพือ่ความปลอดภยัและ จันทร์) หมู่ 5  จ านวน  15  ต้น 50 ได้รับประ ไฟฟา้แสงสวา่งใช้ในเวลา

(บริเวณสามแยกอบต. วงัม่วง) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน โยชน์ กลางคืน มีความปลอดภยั

12 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสงจันทร์) เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งภายในพืน้ท่ี ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง(ไฟแสง 600,000        ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ท่ีมี กองช่าง

หมู่ 6 บา้นปา่ลานหนิดาด และเพือ่ความปลอดภยัและ จันทร์) หมู่ 6  จ านวน   20  ต้น 50 ได้รับประ ไฟฟา้แสงสวา่งใช้ในเวลา

(บริเวณสามแยกบา้นปา่ลานหนิดาด) อาชญากรรมในช่วงกลางคืน โยชน์ กลางคืน มีความปลอดภยั
รวม 12  โครงการ - - 9,255,000     1,350,000    300,000      1,650,000    -               - - -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ เพือ่เปน็การส่งเสริมอาชีพ ก่อสร้างศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่ง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ร้อยละ  50 ของ ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม ส านักงาน

ผู้สูงอายุ  ต าบลวงัม่วง  อ าเภอวงัม่วง จังหวดัสระบรีุ ใหก้ับผู้สูงอายุในต าบลวงัม่วง เสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ต.วงัม่วง ผู้สูงอายุมีอาชีพ สร้างร้ายได้ในครอบ ปลัด

อ าเภอวงัม่วง  จังหวดัสระบรีุ เสริม ครัว
รวม 1  โครงการ - - 1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  - - -
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3. สร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูปิญัญาไทยก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
3. การพัฒนาดา้นสังคมสงเคราะห ์ ดา้นสังคม และดา้นสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 2 บา้นมอดินแดง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 6   ม. ยาว  20   ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก 4,971,800     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโปง่ตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้ง 6 ม. 51 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่ 1,600 ม. โยชน์ ยิ่งขึ้น

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติดคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื สายท่ี 1 กวา้ง 6 ม. ยาว 711 ม. 2,864,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 5 บา้นง้ิวงาม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน สายท่ี 2 กวา้ง 6 ม. ยาว 452 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นนายเหวา่  พานตะโก) ต่อความต้องการของตลาด ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6 - หมู่ 9 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6 12,037,800 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นปา่ลานหนิดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 9 กวา้ง 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

 ต่อความต้องการของตลาด ยาว 4,200 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง  โลจิสตกิส์

1. ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

อุตสาหกรรมและการโยธา1.1 แผนงาน

ที่

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 6,332,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่  17 บา้นซับแหง้ ต.วงัม่วง ถึง ต.ซับสนุ่น ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเปน็ 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบา้นผู้ใหญ่นรินทร์  กล้าหาญ) ต่อความต้องการของตลาด พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 13,800 ตร.ม. โยชน์ ยิ่งขึ้น

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติก 4,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 1 บา้นท่าฤทธิ์  (สายบา้นนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 1 กวา้ง 5 ม. ครัวเรือนในหมู่ 1 สะดวกในการสัญจร

 ประเสริฐ ถึงถนนเขื่อนปา่สัก) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 1,800 ม.  ได้รับความสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติก 29,000,000 ร้อยละ60ของ ครัว ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 1 บา้นท่าฤทธิ์ถึง หมู่ 6 ถึง หมู่ 7 ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 1-หมู่ 6 -หมู่ 7 เรือนในหมู่1,6,7 สะดวกในการสัญจร

บา้นซับกระทิง ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง6 ม. ยาว 11,500 ม.  ได้รับความสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต  เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 6,534,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโปง่ตะขบ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเปน็ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 16,560 ตร.ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 ม. ยาว 2,380 ม. หนา 8,577,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6 บา้นปา่ลานหนิดาด ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด หรือคิดเปน็พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 19,040 ตร.ม.

เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6 -หมู่ 9 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6 11,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นปา่ลานหนิดาด (กลุ่มบา้นนายลอง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 9 กวา้ง 5 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

 ถึงบา้นนายสุวทิย์) ต่อความต้องการของตลาด ยาว 1,000 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
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งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก 18,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ 8 บา้นหาดเล็บยาว ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 8 (ทางหลวง 2098) ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

 (ทางหลวง2098) ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง   8   ม. ยาว  5,000  ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 9 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง 1,500,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองบอน สายหมู่ 9- หมู่ 6 ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 9 กวา้ง 5 ม. ยาว 1,150 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หนองบอน-หนองสะแก) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 10  บา้น เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 10 8,100,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โปง่เก้ง (สายบา้นโปง่เก้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 6 ม. ยาว 3,100 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถึงบา้นมอดินแดง) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก 1,600,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 10  บา้นโปง่เก้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 10 กวา้ง 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด  ยาว 650 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 10 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 10 1,400,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นโปง่เก้ง (กลุ่มบา้นนายทวาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง   5  ม. ยาว 800  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

กองเทพ) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก 2,000,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10  บา้นโปง่เก้ง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 10 กวา้ง 5 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบา้นนางเปรียง) ต่อความต้องการของตลาด  ยาว 700 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

17 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 5 ม. ยาว 1,230 ม. หนา 2,646,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10  บา้นโปง่เก้ง ถึงบา้นวงัยาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเปน็ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายหลังวงัแก้วถึงบา้นวงัยาง) ต่อความต้องการของตลาด พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 6,150 ตร.ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก 1,260,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 11  บา้นสวนมะเด่ือ (กลุ่มบา้น ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 11 กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

นายทองแดง-กลุ่มบา้นนายหนู) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,680,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บา้นคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 13 กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบา้นนายคล้้าถึงบา้นนางด้า ม.9) ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอดถนน เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก 1,900,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  บา้นคลองมะเกลือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 13 กวา้ง  5 ม. ยาว 950 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นผู้ช่วยมนัส) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 14 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 14 2,100,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหลังเขา ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 5  ม. ยาว 1,000 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นนายสุรพล  หนิซ้อน) ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอดถนน เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 15 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 15 1,410,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นท่อหน่ึง (หมู่ 15 ถึงหมู่ 16) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 5  ม. ยาว 700 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด พร้อมท่อลอดถนน เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

23 ก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 1,875,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บา้นท่อหน่ึง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่15 กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หมู่ 15 ถึงหมู่ 5 สายโปง่โก) ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร 4,592,000 ร้อยละ60ของ ครัว ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 15 บา้นท่อหน่ึง  ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร เรือนในหมู่ 11 สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด  ได้รับความสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก 3,882,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 11  บา้นสวนมะเด่ือ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน หมู่ 11 กวา้ง 6 ม. ยาวไม่น้อย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(กลุ่มบา้นลุงหนู ไปทางหมู่ 13) ต่อความต้องการของตลาด กวา่ 1,544 ม. หนา5 ซม.
เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

26 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก  เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 14,183,750 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 คอนกรีต สายอิงดอย หมู่ 4 ไปทาง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้ง 6 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

หมู่ 10 สายอิงดอยโปง่ตะขบ -โปง่เก้ง ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่ 2,760 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
27 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ 4 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ 3,401,100 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 บา้นโปง่ตะขบ (สายหลังฟาร์มเปด็) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด 6 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 1,600 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

28 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 5 ม. ยาว 3,900 ม. หนา 8,922,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีต  หมู่ 9 ถึงหมู่ 6 ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเปน็ ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ต่อความต้องการของตลาด พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 19,500 ตร.ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

29 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 2,502,000       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 10  บา้นโปง่เก้ง  (สายหมู่ 10 - หมู่ 2) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(หน้า รพ.สต.โปง่เก้ง) ต่อความต้องการของตลาด ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 7,579,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 13  ถึงหมู่ 11 ผลทางการเกษตรสะดวกทัน 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเปน็ 60 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 18,000 ตร.ม. โยชน์ ยิ่งขึ้น
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หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 7,740,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 17 บา้นซับแหง้(สายบา้นนาย ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม. กวา้ง 6  ม. ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ถาวรถึงบา้นนางผ่องศรี) ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่ 2,300 ม. 
เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

32 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลัต์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟลัต์ 5,800,200 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 12 บา้นคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรึต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นนายปุน่  จันทร์เกิด) ต่อความต้องการของตลาด 5 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 2,000 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
33 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลัต์ติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟลัต์ 3,598,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 12 บา้นคลองกระทิง ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ติกคอนกรึต หนา 5 ซม. กวา้งเฉล่ีย ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

(สายหมู่ 12 ไปทางหมู่ 6) ต่อความต้องการของตลาด 5 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 1,415 ม. เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บา้นวงัยาง เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 5 เมตร ยาว 685 เมตร 2,116,000       ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

35 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื กวา้ง 6 เมตร ยาว 900 เมตร 2,061,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ

หมู่ 2  บา้นมอดินแดง (สายหมู่ 2 - หมู่ 9) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

36 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,300,000 ร้อยละ60ของ ประชาชนได้รับความ

บา้นท่าฤทธิ์ ไปทางท่าข้าม ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ต่อความต้องการของตลาด เดินทางสะดวก และขนส่งพชืผลดียิ่งขึ้น

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 3 บา้นวงัยาง  (กลุ่มบา้นนายธวชั  ภูแ่สน ผลทางการเกษตรสะดวกทัน กวา้ง 5 ม. ยาว 685 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

สะอาด) ต่อความต้องการของตลาด โยชน์ ยิ่งขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลาดยางแอสฟลัติก เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัติก 6,900,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตหมู่ 17 บา้นซับแหง้ ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หมู่ 17  50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

(สายบา้นวนัเพญ็  มิทิน) ต่อความต้องการของตลาด กวา้ง 5 ม. ยาว 2,300 ม.
โยชน์ ยิ่งขึ้น

39 ก่อสร้างทางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 9,990,000       ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายอิงดอยโปง่ตะขบ-โปง่เก้ง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้งเฉล่ีย 5 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

หมู่  4  ไปหมู่  10 ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่  2,760 ม. หรือมี โยชน์ ยิ่งขึ้น

พืน้ที่ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 

13,800 ตร.ม.

40 ก่อสร้างทางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 3,431,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายข้างฝายวงัยาง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้งเฉล่ีย 5 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

หมู่  3 ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่  900 ม. หรือมี โยชน์ ยิ่งขึ้น

พืน้ที่ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 

4,500 ตร.ม.

41 ก่อสร้างทางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 2,090,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายหลังวดัซับกระทิง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้งเฉล่ีย 5 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

หมู่  7 ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่  800 ม. หรือมี โยชน์ ยิ่งขึ้น

พืน้ที่ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 

4,000 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ก่อสร้างทางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 7,532,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายกลุ่มบา้นนายปุน่  จันทร์เกิด) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้งเฉล่ีย 5 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

หมู่  12 ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่  2,030 ม. หรือมี โยชน์ ยิ่งขึ้น

พืน้ที่ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 

10,150 ตร.ม.

43 ก่อสร้างทางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต เพือ่การคมนาคมและขนส่งพชื ท้าผิวจราจรลาดยางแอสฟลัต์ติก 1,868,000    ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(สายกลุ่มบา้นนายแดง) ผลทางการเกษตรสะดวกทัน คอนกรีต หนา 5 ซม.กวา้งเฉล่ีย 5 ม. 50 ได้รับประ สะดวกในการสัญจร

หมู่ 9 ต่อความต้องการของตลาด ยาวไม่น้อยกวา่  500 ม. หรือมี โยชน์ ยิ่งขึ้น

พืน้ที่ผิวจราจรลาดยางฯ ไม่น้อยกวา่ 

2,500 ตร.ม.

44 โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ปา่สักชลสิทธิ์ 2 เพือ่ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา กอ่สร้างอาคาร ศพด.ปา่สักชลสิทธิ์ 2 2,400,000     อาคาร ศพด.ปา่สัก อาคาร ศพด.ปา่สักชลสิทธิ์ กองช่าง
เด็กเล็กปา่สักชลสิทธิ์ 2 ขนาด 51-80 คน จ้านวน  1  แหง่ ชลสิทธิ์  2 2 จ้านวน  1  แหง่

จ้านวน  1  แหง่

รวม 44  โครงการ - - 0 21,276,372 37,383,378 35,654,334 57,606,490 - - -
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แบบ ผ.02/1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด  1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
4. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สายในเขตต้าบล เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังหอกระจายข่าวในเขต 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับข่าวสารทัน กองช่าง

วงัม่วง ทั้ง 17 หมู่บา้น ข่าวสารทันเหตุการณ์ ต้าบลวงัม่วง ประชาชนรับรู้ข่าว เหตุการณ์ปจัจุบนั
ทั้ง 17 หมู่บา้น สารได้ทันเวลา

2 ก่อสร้างสนามฟตุซอล เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออก ก่อสร้างสนามฟตุซอล กวา้ง  35 ม. 5,000,000     ประชาชนร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขภาพร่าง กองช่าง

อบต. วงัม่วง ก้าลังกาย และใช้เวลาวา่งให้  ยาว 50 ม. หมู่ 5  บา้นง้ิวงาม มาเล่นฟตุบอลแล้วมี กายแข็งแรง, โรคไม่

เปน็ประโยชน์ หา่งไกลยาเสพ (อบต. วงัม่วง) ร่างกายแข็งแรง ติดต่อ การติดยาเสพติด 

ติดและโรคไม่ติดต่อ ลดลง

รวม 2  โครงการ - - 0 0 0 8,000,000 3,000,000 - - -
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน1.1 แผนงาน

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด  5. การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว  3. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 4. ดา้นการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

การศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารแหล่งโบราณคดีบา้น เพือ่จัดเปน็แหล่งโบราณคดี ก่อสร้างอาคารแหล่งโบราณ 5,000,000 มีประชาชนมา ประชาชนมีแหล่งเรียน กองช่าง/

โปง่ตะขบ หมู่ 4 ของต้าบลวงัม่วงและเปน็แหล่ง คดีบา้นโปง่ตะขบ หมู่ 4 ท่องเที่ยวเพิม่ร้อย รู้เกี่ยวกับโบราณคดีและ อบจ.

เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณวตัถุ ละ 20 เปน็แหล่งท่องเท่ียวภาย

ในต้าบลวงัม่วง

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 0 5,000,000 - - -
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงาน



แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1.ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด  1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรสู่การบริหารจัดการทีด่ี
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหารจัดการองค์กร

1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนก เพือ่ใหป้ระชาชนภายในต้าบล โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม 4,000,000 ประชาชนในพืน้ ประชาชนได้ใช้พืน้ท่ีท้า กองช่าง

ประสงค์ ขนาด 23 x 30 ม. ร่วมท้ากิจกรรมและแข่งขัน ลานอเนกประสงค์ ที่ได้ใช้ท้ากิจ กิจกรรมร่วมกันและ

กีฬาอันเปน็ประโยชน์ ขนาด 23 x 30 ม. กรรมร้อยละ30 ใช้ในการแข่งขันกีฬา

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 4,000,000 0 - - -
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภมูิทัศน์น้้าตกปา่ลานหนิดาด เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงภมูิทัศน์น้้าตกปา่ลาน 8,000,000 ร้อยละ 50 ของ เพิม่แหล่งท่องเท่ียว และ ส้านักงาน

หมู่ 6 และสร้างรายได้ใหป้ระชาชน หนิดาด ประชาชนในพืน้ที่ สร้างรายได้ใหป้ระชาชน ปลัด
มาเท่ียวน้้าตก

2 ปรับปรุงภมูิทัศน์น้้าตกสวนมะเด่ือ เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงภมูิทัศน์น้้าตกสวนมะเด่ือ 3,840,000 ร้อยละ 50 ของ เพิม่แหล่งท่องเท่ียว และ ส้านักงาน

หมู่ 11 และสร้างรายได้ใหป้ระชาชน หมู่ 11 ประชาชนในพืน้ที่ สร้างรายได้ใหป้ระชาชน ปลัด
มาเท่ียวน้้าตก

3 ขุดลอกฝายและคลองมอดินแดง หมู่ 2 เพือ่ใหมี้แหล่งน้้าเพยีงพอ ขุดลอกฝายและคลองมอดินแดง 1,500,000 ประชาชนในหมู่บา้น ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ กองช่าง

บา้นมอดินแดง ต่อากรท้าการเกษตร หมู่ 2 กวา้ง 10 ม.ยาว 200 ม. ร้อยละ 50 มีน้้าใช้ ต่อการท้าการเกษตร
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี

1.1 แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด 4. ยทุธศาสตร์ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว   5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 5. พัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกสระเก็บน้้าหนองตาหอ้ย หมู่ 6 เพือ่ใหมี้แหล่งน้้าเพยีงพอ ขุดลอกสระเก็บน้้าหนองตาหอ้ย 2,000,000 ประชาชนในหมู่บา้น ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

บา้นปา่ลานหนิดาด ต่อากรท้าการเกษตร หมู่ 6 ร้อยละ 50 มีน้้าใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพยีงพอ
5 ขุดลอกสระหนองมะดัน หมู่ 9 เพือ่ใหมี้แหล่งน้้าเพยีงพอ ขุดลอกสระหนองมะดัน หมู่ 9 2,000,000 ประชาชนในหมู่บา้น ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

บา้นหนองบอน ต่อากรท้าการเกษตร บา้นหนองบอน ร้อยละ 50 มีน้้าใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง

รวม 5  โครงการ - - 0 0 0 5,842,564 11,502,565 - - -

161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.02/1

1.การพัฒนาคุณภาพชวีิต , 5.การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพ เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม้ีความ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี-แม่บา้น 4,971,800     ร้อยละ 30 ของ ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ใน ส้านักงานปลัด

บา้นวงัยาง หลากหลายและส่งเสริมให้  และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ต้าบลประชาชนมี

ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง อาชีพเสริม,สร้างราย

รายได้ ได้ในครัวเรือน

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 0 4,971,800 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1.ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัด
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 2.ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชพี

1.1 แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบรุี



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอดัท้าย 2,400,000 ส านักงานปลัด
และส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์เคร่ืองกรอง เคร่ืองกรองน้ าระบบประปาด่ืมได้ 700,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง น้ า

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือตู้อบใชค้วามร้อนด้วยไฟฟ้า 140,000 ส านักงานปลัด
และส่ิงกอ่สร้าง

4 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 150,000        กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ

จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว
5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 150,000 กองชา่ง

และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด
จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว

6 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ 150,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง อปุกรณ์ พร้อมอปุกรณ์  หมู่ 7 

จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว
7 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 150,000 กองชา่ง

และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 10 บ้านโป่งเกง้
จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลวงัม่วง  อ าเภอวงัม่วง  จังหวดัสระบุรี

ที่ แผนงาน หมวด หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 150,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ

จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว
(สามแยกทางเขา้หมู่บ้าน)

9 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 100,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 12 จ านวน  1 จดุ

จ านวน 4 ตัว
10 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 150,000 กองชา่ง

และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ 
จ านวน  1 จดุ จ านวน 4 ตัว

11 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 100000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 16 จ านวน  1 จดุ

 จ านวน 4 ตัว
12 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง

และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์
จ านวน 1 ชดุ

13 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง 

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 2 บ้านมอดินแดง

164

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ

15 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ พร้อม 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง ท าฐานและติดต้ังภายในหมู่บ้าน 

จ านวน 1 ชดุ
หมู่ 9 บ้านหนองบอน

16 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 11 บ้านคลองกระทิง

17 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง
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18 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 14 บ้านหลังเขา

19 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู่ 15 บ้านท่อหนึ่ง

20 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองออกก าลังกายกลาง 150,000 กองชา่ง
และนันทนาการ และส่ิงกอ่สร้าง แจง้ พร้อมท าฐานและติดต้ัง

ภายในหมู่บ้านจ านวน 1 ชดุ
หมู๋ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2

21 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 420,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์

22 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 2 บ้านมอดินแดง

23 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 3 บ้านวงัยาง

24 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ (ลูกขา่ย 4 จดุ)

25 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม

166

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัหมวด ประเภท

งบประมาณ
ที่ แผนงาน



เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 6 บ้านง้ิวงาม

27 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สาย 420,000        กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 7 บ้านซับกระทิง

28 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 8 บ้านหาดเล็บยาว

29 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 9 บ้านหนองบอน

30 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 10 บ้านโป่งเกง้

31 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 420,000        กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ

32 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง

33 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ

34 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 14 บ้านหลังเขา

35 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 15 บ้านท่อหนึ่ง (ลูกขา่ย 4 จดุ)

36 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2
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37 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสียงไร้สายบ้านผู้ใหญ่ 300,000 กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 17 บ้านซับแห้ง

38 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 3,000,000     กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง เซลล์ หมู่ 3 บ้านวงัยาง

(ภายในหมู่บ้าน)

39 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 3 บ้านวงัยาง

(ภายในหมู่บ้าน)

40 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 21,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 4 บ้านโป่งตะขบ

(ภายในหมู่บ้าน)

41 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 5 บ้านง้ิวงาม

(ภายในหมู่บ้าน)

42 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 1,800,000     กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด

จากบ้านนางประคองถงึแยกป่าลานหินดาด
43 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 50,000          กองชา่ง

และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 6 บ้านป่าลานหินดาด
(ภายในหมู่บ้าน)

44 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังสายดวงโคมแสงสวา่งกลางถนน 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 7 บ้านซับกระทิง

(ภายในหมู่บ้าน)
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45 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 8  บ้านหาดเล็บยาว

(ภายในหมู่บ้าน)

46 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 14,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 9  บ้านหนองบอน

(ภายในหมู่บ้าน)

47 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 71,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 10  บ้านโป่งเกง้

(ภายในหมู่บ้าน)

48 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 450,000        กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 11 บ้านสวนมะเด่ือ  จ านวน  6  ต้น

49 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 180,000        กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง

(ภายในหมู่บ้าน)

50 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 70,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 13 บ้านคลองมะเกลือ

(ภายในหมู่บ้าน)

51 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 14 บ้านหลังเขา

(ภายในหมู่บ้าน)
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52 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังสายดวงโคมแสงสวา่งกลางถนน 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 16  บ้านหาดเล็บยาว 2

(ภายในหมู่บ้าน)

53 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 35,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 16 บ้านหาดเล็บยาว 2

(ภายในหมู่บ้าน)

54 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสวา่ง 50,000          กองชา่ง
และส่ิงกอ่สร้าง หมู่ 17 บ้านซับแห้ง

(ภายในหมู่บ้าน)

55 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การศึกษา จดัซ้ือเคร่ืองเล่นปีนป่ายเชือกทรงเอ 69,500          กองการศึกษา
และส่ิงกอ่สร้าง ขนาด 180x220x160 ซม.

1  ชดุ (ศพด.ป่าสักฯ 3)

56 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การศึกษา จดัซ้ือเคร่ืองเล่นกระดานล่ืนโค้งสีสดใส 39,500          กองการศึกษา
และส่ิงกอ่สร้าง ขนาด 187x300x172 ซม.

1 ชดุ (ศพด.ป่าสักฯ 3)

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การศึกษา จดัซ้ือเคร่ืองเล่นบ้านกลางสนามพร้อมร้ัว 22,500          กองการศึกษา
และส่ิงกอ่สร้าง ขนาด 133x160x117 ซม.

1 ชดุ (ศพด.ป่าสักฯ 3)

- 140,000 9,994,441 2,963,948 4,187,955 -

170

รวม

หมวด ประเภท
งบประมาณ

ที่ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

ถูกต้อง 5 คะแนน 
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(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          อบต.วังม่วง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น
แบบ ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลน้ันได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
(2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
(3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
(4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ อบต.วังม่วงมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหน่ึง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและ
อยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นน้ันยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านน้ันๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
น้ัน ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังน้ัน ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็

สังคม 

(Social) 
การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

 

องค์การ 
(Organization) 

วิทยาการ 
(Technology

)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางคร้ัง
ระเบยีบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นน้ันๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหน่ึงประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางคร้ังอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัย  การพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็น
ตน้ 

ดังน้ัน การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังน้ัน บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็น ที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงน้ันได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน ซึ่งพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  อบต.วังม่วง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10  
ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2558 ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่ อบต.วังม่วง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์  

ดังน้ัน จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.วังม่วง  ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เน่ืองจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชน
น้ันที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเน่ืองจากไม่รู้กฎหมาย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลวังม่วงต้องสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรด้านครูผู้สอนให้เรียนรู้ภาษาเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจัดท า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

 

 อบต.วังม่วง ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกันดังน้ัน อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  อบต.วังม่วงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ฯ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม   
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลวังม่วงมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอบต.วังม่วง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากร
ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับ
รัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้
อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 

 
 

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

 


