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  ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีระยะเวลาห้าปี (2561 – 2565) โดยพิจารณาจัดท าให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ส าหรับในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าประชาคมระดับต าบล  

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยอุดม จึงได้ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น ตามแนวทาง             
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
รัฐบาล และคณะผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ)  
      ต ำบลไทยอุดม เป็นต ำบล 1 ใน 7 ต ำบลของอ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทำงทิศ

ตะวันตกของอ ำเภอคลองหำด ติดกับอ ำเภอวังสมบูรณ์  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกบ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 เนื้อที่ประมำณ 7 ไร่ 

ห่ำงจำกอ ำเภอคลองหำด ระยะทำงประมำณ 12 กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดสระแก้ว ระยะทำงประมำณ         
59 กิโลเมตร  

     ต ำบลไทยอุดม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 47.28 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 29,255 ไร่          
มีอำณำเขตติดต่อกับหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ  ดังนี้  คือ  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต ำบลคลองหำด อ ำเภอคลองหำด      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต ำบลคลองไก่เถื่อน อ ำเภอคลองหำด      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศใต้   ติดต่อกับ   ต ำบลวังใหม่  อ ำเภอวังสมบูรณ์      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต ำบลวังใหม่  อ ำเภอวังสมบูรณ์      จังหวัดสระแก้ว  

 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองต าบลไทยอุดม 

 

สว่นท่ี 1 สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐาน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 พ้ืนที่ของต ำบลไทยอุดม เป็นที่รำบเชิงเขำและภูเขำ มีป่ำไม้ที่สมบูรณ์ขนำดประมำณ 800 ไร่            
มีแหล่งน้ ำและล ำคลอง จ ำนวน 11 สำย พ้ืนที่ทำงทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบเชิงเขำ ใช้เป็นพ้ืนที่
เพำะปลูกพืชไร่ พ้ืนที่ทำงทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นที่รำบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและใช้ในกำรเกษตรกรรม 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
      ลักษณะทำงภูมิอำกำศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ  

- ฤดูร้อน ระหว่ำงเดือน มีนำคม ถึง มิถุนำยน  
- ฤดูฝน ระหว่ำงเดือน กรกฎำคม ถึงเดือน ตุลำคม  
- ฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์  

 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีละประมำณ 30 องศำเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมำณ 35 องศำ
เซลเซียส ฤดูหนำวต่ ำสุดประมำณ 19 องศำเซลเซียส  
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะเป็นดินเหนียวร่วนซุยสำมำรถอุ้มน้ ำได้ดี มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะส ำหรับกำรปลูกพืชทุกชนิด 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ลักษณะเป็นน้ ำผิวดิน ได้แก่ ล ำธำร คลอง สระ เป็นต้น 

1.5.1 แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ได้แก่  
- ล ำน้ ำ  ล ำห้วย  คลอง      จ ำนวน    4 สำย 

      1.5.2 แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น ได้แก่ 
-  ฝำย       จ ำนวน   26 แห่ง 
-  บ่อน้ ำตื้น      จ ำนวน    25   บ่อ 
-  บ่อบำดำล       จ ำนวน    28   บ่อ   
-  สระน้ ำ        จ ำนวน    299  สระ 
-  สระสำธำรณะ       จ ำนวน    8   สระ 
-  ประปำ  แบบหอถังสูง       จ ำนวน    11  แห่ง   
-  ประปำ  แบบลูกบอล       จ ำนวน     6   แห่ง 
-  ฝ. 99        จ ำนวน     4   แห่ง 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่ำไม้  ลักษณะเป็นป่ำไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  

 ต ำบลไทยอุดมเดิมเป็นหมู่บ้ำนอยู่ในเขตต ำบลท่ำเกวียน อ ำเภอวัฒนำนคร พ.ศ. 2511 ได้จัดตั้งขึ้นเป็น
หมู่บ้ำนชื่อว่ำ “บ้ำนซับน้อย” โดยมีผู้ใหญ่บ้ำนคือนำยสว่ำง ทวีผล และถูกจัดตั้งให้เป็นต ำบลไทยอุดม เมื่อ           
พ.ศ. 2522 โดยขึ้นอยู่กับกิ่งอ ำเภอคลองหำด ต่อมำ พ.ศ. 2533 กิ่งอ ำเภอคลองหำดจึงได้ยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดมถูกยกฐำนะขึ้นเป็นส่วนรำชกำรท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2540 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม แบ่งกำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
1 ไทยอุดม นำงบัวรินทร์   สุทธิส ำรำญ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 
2 ซับน้อย นำงมำนิตย์     นะนุนำค ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 
3 ซับถำวร นำยวิชิต         บุญจริง  ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 3 
4 หนองตะเคียน นำยสุริยำ       อุปครุฑ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 
5 เขำภูหีบ นำยปรีชำ       คล้ำยมอญ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 5 
6 ไทยสมำน นำยไพรฑูลย์   สำรีลักษ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 
7 ใหม่สำมัคคี นำยสุชำติ       มหำวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 
8 พรหมนิมิต นำยสำมำรถ    ปังสุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8 
9 วังปืน นำยโรจนเดช   ธีรเนตร ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 9 

 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนำยน 2561 
2.2 การเลือกตั้ง 

  ต ำบลไทยอุดม แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง  
  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนำคม 2562)  จ ำนวน 3,301 คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนำคม 2562) จ ำนวน  2,863 คน 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรแยกชำย - หญิง และครัวเรือนแยกตำมหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 ไทยอุดม 139 191 168 359 
2 ซับน้อย 252 268 286 554 
3 ซับถำวร 279 420 412 832 
4 หนองตะเคียน 139 203 233 436 
5 เขำภูหีบ 146 190 173 363 
6 ไทยสมำน 139 230 203 433 
7 ใหม่สำมัคคี 205 314 309 623 
8 พรหมนิมิต 201 304 313 617 
9 วังปืน 168 256 220 476 

รวม 1,668 2,376 2,317 4,693 

ที่มำ  :  ส ำนักงำนทะเบียนและบัตร อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 6 เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2562 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุ ที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ำรวจ 

ช่วงอายุ 
ปี 2558 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่ำ 1 ปี 31 32 63 

1 – 2 ป ี 54 38 92 
3 – 5 ป ี 89 66 155 

6 – 11 ป ี 217 198 415 
12 – 14 ป ี 97 85 182 
15 – 17 ป ี 77 73 150 
18 – 25 ป ี 260 244 504 
26 – 34 ป ี 327 317 644 
35 – 45 ป ี 436 416 852 
46 – 55 ป ี 353 354 707 
56 – 65 ป ี 245 259 504 
66 – 71 ป ี 92 89 181 
72 – 75 ป ี 42 58 100 
76 – 85 ป ี 44 70 117 
86 – 95 ป ี 4 12 16 

96 – 100 ป ี 0 4 4 
101 ปี ขึ้นไป 0 0 0 

รวม 2,368 2,318 4,686 

ที่มำ :  ส ำนักงำนทะเบียนและบัตร อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 28 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  กำรศึกษำของต ำบลไทยอุดม มีสถำนศึกษำและศูนย์บริกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนภำยในต ำบล ดังนี้ 

1)  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 1 แห่ง      
     - โรงเรียนบ้ำนพรหมนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 
2)  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 3 แห่ง 
     - โรงเรียนบ้ำนซับน้อย   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
     - โรงเรียนบ้ำนซับถำวร ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3 
     - โรงเรียนบ้ำนวังปืน   ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 
3)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.  จ ำนวน  1  แห่ง   

       - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
4)  ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน จ ำนวน  1 แห่ง 

       - ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
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 4.2 สาธารณสุข 
  กำรสำธำรณสุขของต ำบลไทยอุดม ได้ด ำเนินกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพพร้อมกันไปกับกำร
สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ มีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรให้บริกำรแก่ประชำชนภำยใน
ต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชันย์  ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย  หมู่ที่ 2 
 4.3 อาชญากรรม 
  กำรรักษำควำมปลอดภัยของต ำบลไทยอุดม มีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรให้บริกำรกับประชำชนภำยใน
ต ำบล ดังนี้ 
  1) ตู้ยำมต ำรวจ ตั้งอยู่สี่แยกบ้ำนซับน้อย   หมู่ที่ 2  ต ำบลไทยอุดม   จ ำนวน  1  แห่ง 
  2) จุดตรวจประจ ำทุกหมู่บ้ำน 
 4.4 ยาเสพติด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดมได้ณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรม          
ให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่ ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำร             
ส่วนต ำบลก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   
 4.5 สังคมสงเคราะห์ 
  1) ผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  637  คน   
  2) ผู้พิกำร  จ ำนวน  155  คน 
  3) ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) จ ำนวน    1   คน 
  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2562 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

กำรเดินทำงสัญจรและกำรขนส่งผลผลิตของประชำชน  มีถนนหลักมำตรฐำนเชื่อมระหว่ำงต ำบล          
ไทยอุดมกับต ำบลข้ำงเคียง และระหว่ำงหมู่บ้ำนภำยในต ำบล ดังนี้ 

1)  ทำงหลวำงแผ่นดิน  ( ลำดยำง )  ตัดผ่ำนต ำบล  จ ำนวน  5  สำย 
     -  ถนนสำยบ้ำนหนองตะเคียน  -  บ้ำนโพธิ์ทอง ระยะทำงประมำณ  12  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนวังใหม่  -  บ้ำนทุ่งขนำน ระยะทำงประมำณ  12  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนซับน้อย  -  บ้ำนวังปืน  ระยะทำงประมำณ   7  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนวังสมบูรณ์ -  บ้ำนทุ่งขนำน ระยะทำงประมำณ  10  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนไทยอุดม  -  บ้ำนวังสมบูรณ์  ระยะทำงประมำณ   5   กิโลเมตร 
2)  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบล  จ ำนวน  17  สำย        
3)  ถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน  จ ำนวน  37  สำย    

 5.2 การไฟฟ้า 
  ต ำบลไทยอุดมมีไฟฟ้ำอย่ำงทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน และก ำลังพัฒนำและขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
และไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ทั่วถึง 
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5.3   การประปา 

ที ่ หมู่บ้ำน บริเวณสถำนที่ตั้งโดยสังเขป 
ขนำด/ชนิด/จ ำนวน/พื้นที่ของ

แหล่งน้ ำ 

1 หมู่ 1 ใกล้ศำลำประชำคม 90 ครัวเรือน 
2 หมู่ 2 ศำลำประชำคม 2 ครัวเรือน 
3 หมู่ 3 บริเวณวัด 30 ครัวเรือน 
4 หมู่ 4 (แห่งที่ 1) ปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนติดถนนใหญ่ 27 ครัวเรือน 
5 หมู่ 4 (แห่งที่ 2) บริเวณวัด 27 ครัวเรือน 
6 หมู่ 4 (แห่งที่ 3) ในซอย๒ 27 ครัวเรือน 
7 หมู่ 4 (แห่งที่ 4) ในซอย๕ 27 ครัวเรือน 
8 หมู่ 5 (แห่งที่ 1) เขำดิน 42 ครัวเรือน 
9 หมู่ 5 (แห่งที่ 2) ใกล้วัด 42 ครัวเรือน 

10 หมู่ 5 (แห่งที่ 3) ใกล้โรงโม่ 44 ครัวเรือน 
11 หมู่ 6 ติดบ้ำนผู้ใหญ่ 15 ครัวเรือน 
12 หมู่ 7 (แห่งที่ 1) กลุ่มชัยภูมิ 42 ครัวเรือน 
13 หมู่ 7 (แห่งที่ 2) กลุ่มสระบุรี 42 ครัวเรือน 
14 หมู่ 8 ศำลำประชำคม 20 ครัวเรือน 
15 หมู่ 9 (แห่งที่ 1) โรงเรียน 20 ครัวเรือน 
16 หมู่ 9 (แห่งที่ 2) ขึ้นเขำวังปืน 30 ครัวเรือน 
17 หมู่ 9 (แห่งที่ 3) ลงเขำวังปืน 30 ครัวเรือน 

 
 5.4 โทรศัพท์/การประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสาร 
  -  โทรศัพท์สำธำรณะ    จ ำนวน     -     แห่ง  
  -  ระบบเสียงตำมสำย    จ ำนวน     8   แห่ง 
  -  ระบบเสียงไร้สำย    จ ำนวน     5   แห่ง 
  -  อินเตอร์เน็ต     จ ำนวน     1   แห่ง 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชำกรต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ 
         - พืชไร่  ได้แก่ มันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด เป็นต้น 
         - พืชสวน  ได้แก่  ชมพู่ ล ำไย ยำงพำรำ ฝรั่ง มะม่วง เป็นต้น 
   - กำรปลูกพืชผัก ได้แก่  แตงกวำ คะน้ำ กวำงตุ้ง ผักชี  มะเขือ ถั่วฝักยำว เป็นต้น 

 6.2 การประมง 
  (ในเขตต ำบลไทยอุดมไม่มีกำรประมง)  
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6.3 การปศุสัตว์ 
  กำรเลี้ยงสัตว์ในต ำบลไทยอุดมส่วนใหญ่ เป็นกำรเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ โคเนื้อ สุกร 
แพะ ไก่ เป็ด กบ ปลำดุก เป็นต้น  
 6.4 การบริการ 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ 
   - ร้ำนค้ำ   จ ำนวน  42 แห่ง 
   - โรงส ี   จ ำนวน  7 แห่ง 
   - ปั้มน้ ำน้ ำ  จ ำนวน  - แห่ง 
   - ลำนมัน  จ ำนวน  3 แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  - ถ้ ำไทรทอง หมู่ที่ 2 
  - ถ้ ำซับนิเวก (วัดบ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3)  
  - ถ้ ำเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

6.6 อุตสาหกรรม 
 - โรงโม่หิน (หมู่ที่ 2)  จ ำนวน  1 แห่ง 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนชมพู่หวำน 
6.8 แรงงาน 
 ประชำกรต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดังนี้  

- พืชไร่ ได้แก่ มันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด เป็นต้น 
- พืชสวน ได้แก่ ชมพู่ ล ำไย ยำงพำรำ ลองกอง ฝรั่ง มะม่วง เป็นต้น 
- พืชผัก ได้แก่ แตงกวำ ถั่วฝักยำว มะเขือ คะน้ำ พริกหยวก เป็นต้น 
-   

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลไทยอุดม นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 100 ของประชำกรทั้งหมด               
มีศำสนสถำนทำงพุทธศำสนำเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจประชำชนภำยในต ำบล จ ำนวน 8 แห่ง 
  1)  วัดถ้ ำไทรทอง   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย   หมู่ที่  2 
  2)  วัดซับถำวร   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร     หมู่ที่  3 
  3)  วัดซับวิเวก    ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร     หมู่ที่  3 
  4)  วัดหนองตะเคียน   ตั้งอยู่ที่บ้ำนหนองตะเคียน  หมู่ที่  4 
  5)  วัดเขำภูหีบ    ตั้งอยู่ที่บ้ำนเขำภูหีบ     หมู่ที่  5 
  6)  วัดไทยสมำนสำมัคคี   ตั้งอยู่ที่บ้ำนไทยสมำน     หมู่ที่  6 
  7)  วัดพรหมนิมิต   ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรหมนิมิต     หมู่ที่  8 
  8)  ส ำนักสงฆ์บ้ำนวังปืน   ต้ังอยู่ที่บ้ำนวังปืน     หมู่ที่  9 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีสงกรำนต์ 
  - ประเพณีแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ 
  - ประเพณีงำนบุญบั้งไฟ 
  - ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ได้แก่  กำรท ำบำยศรี กำรเลี้ยงไหม กำรท ำเครื่องจักสำร กำรสู่ขวัญ และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภำษำถ่ิน ประชำชนในต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ ใช้ภำษำถ่ินกลำง และรองลงมำจะใช้ภำษำถิ่นอีสำน
ในกำรติดต่อสื่อสำร  
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ผลไม้หลำยหลำยชนิด เช่น ชมพู่ ฝรั่ง ล ำไย ลองกอง กระท้อน เงำะ แก้วมังกร มะม่วง ฯลฯ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
บ้ำนไทยอุดม หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง   
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2  
 4. สระ 48  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน ไม่เพียงพอ 900 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 3 ไม่เพียงพอ 
 4. สระ   
 5. คลองชลประทำน 1 ไม่เพียงพอ 
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1) ท่อลอดระบำยน้ ำ           
6.2)  บล็อกสแปนนิ่ง 
6.3)                               
.            

 
2 
 

 
ไม่เพียงพอ 
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บ้ำนหนองตะเคียน หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2  
 4. สระ 43  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   
 4. สระ 21  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนไทยสมำน หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2 ไม่เพียงพอ 

 4. สระ 41 ไม่เพียงพอ 

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน ไม่เพียงพอ  

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2 ไม่เพียงพอ 

 4. สระ 41  

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   

 4. สระ 27  

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            
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บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 2  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   

 4. สระ   

 5. คลองชลประทำน 37  
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               
. 
6.3)                               
.            

  

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค) 
บ้ำนไทยอุดม หมู่ที่ 1 
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แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
    (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1   

4.4 ระบบประปำ  
    (กำรประปำส่วนภูมิภำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1......................................... 

    

 
บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

1 1    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

2 2   

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2   

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

1 1   

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1............... 
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บ้ำนซับถำวร  หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

7   ไม่เพียงพอ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 

1   ไม่เพียงพอ 

 
บ้ำนหนองตะเคียน  หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

6 6    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

4    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 
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บ้ำนเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

10     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

3    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 

    

 
บ้ำนไทยสมำน หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

3 3    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2   

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 
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บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

10 5 5 5  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2 - ไม่เพียงพอ 

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 

    

 
บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

1    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมูบ่้ำน (นพค.
12) 
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บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
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 8.2 ป่าไม้ 
  ป่ำไม้  ลักษณะเป็นป่ำไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ 

 8.3 ภูเขา 
  ภูเขำ  ลักษณะเป็นหินชนิดพิเศษ (หินเกล็ด) สำมำรถใช้เป็นหินประกอบอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
สร้ำงทำงและสร้ำงถนน  เป็นต้น 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
พ้ืนที่ต ำบลไทยอุดม มีดินลักษณะเป็นดินเหนี่ยวร่วนซุยสำมำรถอุ้มน้ ำได้ดี  มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

เหมำะส ำหรับกำรปลูกพืชทุกชนิด 

 

9. อื่น ๆ 
ถ้ ำ ลักษณะเป็นถ้ ำหินเหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้แก่  ถ้ ำเขำภูหีบ , ถ้ ำไทรทอง และ ถ้ ำซับ

วิเวก 
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1. ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ          
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ             
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด    
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ     
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน      
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย               
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
 ๑. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 
ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตร    
มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
 นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความ
รักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก   
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 
 ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือน
บ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบริษัทข้ามชาติ จะมี
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บทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง 
 ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิ ตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้ น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความ
แตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
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กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวัง
ด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ 
หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุด
แข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมาก
ขึ้น 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

 ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
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 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
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๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ

ที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่    
๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 ๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้
ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องด าเนินการในช่วง  
๕ ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง 
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และระบบ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
  นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง          
ที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ 
รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากน 
 ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
  ประเทศไทยแม้ว่าได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนายังมีน้อยคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบ
ต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ
ท าให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร 
สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ 
ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา 
และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน 
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จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยง
กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด  อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย
มากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไป
กว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่น
ของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ  
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ๓. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
 ๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
 ๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
 ๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่  
 ๗. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการส าหรบัอนาคต  
 ๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  
 ๙. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต  
 ๑๐. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  
 ๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
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 ๑๒. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 ๑๓. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 ๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
 ๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  
 ๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 ๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่  
 ๑๘. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 1๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ 
 20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว  ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์  Gateway to the World “ประตูสู่การค้าโลก” 
โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 
 1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและ
ตลาดโลก 

 2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 

 วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน  ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล  เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน 

และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เป้าประสงค์ 

เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกัน
ภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
  2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัด
จ าหน่ายของอินโดจีน 
  3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนของอินโดจีน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่ง                

ที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์และบุคลกรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

เป้าประสงค์ 
 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
 2. เกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
 2. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3. เชื่อมโยงวัตถุดินภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
 5. ยกระดับสถาบันเกษตรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
 1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แรงงาน ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
 2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบโครงพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 3. การก าหนดเขตพ้ืนที่ อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่ เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
 4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   วิสัยทัศน์ 
  เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ      
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที ่
  4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
  5. รักษาความมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  6. ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
   3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการ 
   5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
   6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
   8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
   9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
   2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลาดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
   2. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือปรับปรุง
ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
   5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลด
การให้สารเคม ี
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   6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฏีใหม่ และ
เกษตรผสมผสาน 
   7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
   2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
   3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
   5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรการด้านการท่องเที่ยว 
   7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
   2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน
มาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การ
สร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 
   4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน 

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service – OSS)  
   7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เ ป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดน 
   2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3. คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความม่ันคง 
   4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
   1. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดน 
   2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง 
   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความมั่นคงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ

เรียกใช้ได้ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
 “การคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

พันธกิจ 
 1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
 3. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 
 5. พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือ
การพัฒนาที่ยังยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว 
 ยุทธศาสตร์ที ่1  การคมนาคมสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้าน             
โลจิสติกส์ 
 - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
 - ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม 
 - ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  ประชาชนมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 - สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 - การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
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 - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน 
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
 - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยังยืน มีรายได้ม่ันคง 
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 - ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
 - จัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา 
สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
 - ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวกและเพียงพอ 
  4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  
เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการเกษตร 
 - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
ทฤษฏีใหม ่
 - ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
  2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียรวม การจัดตั้งและดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม 
 - ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
 - การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
 - พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 
 - สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโด
จีน 
 - สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับดูแลเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ ปฏิบัติราชการ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
 - รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม เป็นการก าหนดว่าในอนาคตการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ต าบลน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดติดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”  
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
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 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 

และได้มาตรฐาน  
2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ าให้

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า  และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. ชุมชนท านุบ ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก 

เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การ

ปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 2.4 ตัวชีว้ัด 
  1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. จ านวนครัวเรือนทีม่ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
  5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
  6. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
  7. ร้อยละของครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีและเข้าร่วม
กิจกรรม 
  9. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  10. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. มีแหล่งน้ าเพียงพอ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการศึกษามีคุณภาพ ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ได้รับการอนุรักษ์ 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
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 2.6 กลยุทธ ์
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า 

และพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง 
2. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้าง

ขึ้น 
4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงานสาธารณสุข การอนามัย และการ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหารตลอดจนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
 

ต ำบลน่ำอยู่  เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตร  เขตส่งเสริมคุณภำพชีวิต  ยึดติดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ยุทธศาสตร์ อบต. 

เป้าประสงค ์

1. การคมนาคมขนส่ง มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่ม
ข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 

 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบริหาร
แหล่งน้้าให้สามารถกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ได้ตลอดปี 

 

4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง ท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

5. ชุมชนท้านุบ้ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  

6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน ทาง
เท้า สะพานและท่อระบายน้้า 
ระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบ
ประปาให้ทั่วถึง 

 

2. การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

 

3. การการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้้าที่ 
สร้างข้ึน 

 

4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงาน
สาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหาร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ 

 

แผนงาน 
แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน 

การรักษา 

ความสงบภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน 

สังคม 

สงเคราะห์ 

แผนงาน 

เคหะและชุมชน 

แผนงาน 

สร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

แผนงาน 

การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

แผนงาน 

การเกษตร 

แผนงาน 

งบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
และการทอ่งเที่ยว  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 

และการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

การพัฒนาด้านสังคม 

และคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การพัฒนาด้านการเมอืง 

และการบริหาร 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน 
 

 

2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

 

3. มีแหล่งน้้าเพียงพอ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

 

4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการศึกษา 

มีคุณภาพ ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ 

 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม พ.ศ.2561 – 2564 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และความเท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การปรับสมดุลพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ

ความเป็นมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความ

เป็นธรรมลดความ

เลื่อมล ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน

และระบบ 

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาภาค

เมือง และพื นท่ี

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 

ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน

ภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้

มาตรฐาน โดยค้านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื นฐานทาง

การเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง

ตลาดรองรับการค้าเสรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง

บรรยากาศที่เอื อต่อการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ

ประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมี

สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวย

ความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน การส่งเสรมิการค้า การ

ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
เสริมสร้างความ

มั่นคงเพื่อการพัฒนา

พื นท่ีจังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การคมนาคมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประชาชนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ถิ่นอตุสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เขตทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. 

ผลผลิต/โครงการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

85 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านแหล่งน ้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

เป้าประสงค ์

1. การคมนาคมขนส่ง มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ น เป็นที่ต้องการของตลาด 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 

 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบริหาร
แหล่งน ้าให้สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ได้ตลอดปี 

 

4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั นพื นฐาน
อย่างทั่วถึง ท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

5. ชุมชนท้านุบ้ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  

6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

กลยุทธ ์

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน ทาง
เท้า สะพานและท่อระบายน ้า 
ระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบ
ประปาให้ทั่วถึง 

 

2. การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

 

3. การการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน ้าที่ 
สร้างขึ น 

 

4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงาน
สาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหาร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ 

แผนงาน 
1. เคหะชุน 

2. อุตสาหกรรมและหารโยธา 

 

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. อุตสาหกรรมและการโยธา 

4. การเกษตร 

1. บริหารงานทั่วไป 

2. อุตสาหกรรมและการโยธา. 

3. การเกษตร 

1. บริหารงานทั่วไป 

2. รักษาความสงบภายใน 

3. การศึกษา 

4. สาธารณสุข 

5. สังคมสงเคราะห์ 

6. เคหะชุมชน 

7. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

8. ศาสนาและวัฒนาธรรม 

9. อุตสาหกรรมและการโยธา 

1. บริหารงานทั่วไป 

2. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

3. อุตสาหกรรมและการโยธา 

52 

โครงการ 

20 

โครงการ 

64 

โครงการ 

277 

โครงการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

- ถนนสายหลักในต าบลได้รับการปรับปรุง  
  พัฒนาครอบคลุมทุกสาย 
- ประชาชนมีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
- มีระบบประปาเพ่ิมขึ้น ประชาชนให้มีน้ าส าหรับ 
  อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึน 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี 
  งบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 
- ระบบประปายังไม่ทั่วถึง 
 

ด้านเศรษฐกิจ - การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ 
  วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ 
  นานาชนิดส่งตลาดในเมือง 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ 
  แวดล้อมที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง 
  กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในต าบลหลาย 
  แห่ง 

- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี 

- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- แหล่งท่องเที่ยวในต าบลยังขาดการ 
  ปรับปรุงและส่งเสริม เช่น ถ้ าเขาภู

หีบ 
- น้ าไม่เพียงพอส าหรับการท า
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 

 
 
 
 
 
 

-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
- ปัญหาการเผาป่าอ้อย ท าให้เกิด 
  มลพิษทางอากาศ 
- ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 

 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน  
   หมู่บ้าน 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนไม่ใส่ใจในการช่วยกัน

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ 
   โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล และสถานศึกษา 
   ในระดับประถมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อม 
   มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ  
   เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งศึกษาธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี 
   ศักยภาพในการพัฒนา 
- มีการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
  ทางการศึกษากับท้องถิ่น 

-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 
ขาดระเบียบวินัย 

-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 

ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

-  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดมั่นแนวทาง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

- เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด จึงสามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว 

-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 

-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอก 

แนวทางการพัฒนา โอกาส อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับ
การ   ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 

- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง  
จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้นส่งผล  กระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท าให้ถนนช ารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่า  ปกติ 

ด้านเศรษฐกิจ -  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน
ภายในต าบลได้ 

- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่เป็นอาหารเพ่ิมมากขึ้น 

- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี 

- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- แหล่งท่องเที่ยวในต าบลยังขาดการ 
  ปรับปรุงและส่งเสริม เช่น ถ้ าเขาภูหีบ 
- น้ าไม่เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ท าการเกษตรสูงขึ้น 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
- ปัญหาการเผาป่าอ้อย ท าให้เกิด 
  มลพิษทางอากาศ 
- ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  

ด้านสังคม 
 
 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
   ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 

- ปัญหาแรงงานกัมพูชา เข้ามาในพ้ืนที่  
  อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อความไม่ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆ ในเขต
จังหวัด 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 

-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  
   เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า 
   ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม 
   รุนแรงมากข้ึน ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม 
   ของประชาชน 
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ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ
ในการติดต่อประสานงานและให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของ 
  ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
ไทยอุดม 

การเศรษฐกิจ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม 2.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ 2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ 
 

2.4 แผนงานการเกษตร กองช่าง 

3 การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริหารทั่วไป 3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

บริหารทั่วไป 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

อบต. 
ไทยอุดม 

บริหารทั่วไป 4.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม 4.3 แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและสังคม 4.4 แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม 4.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม 4.6 แผนงานเคหะชุมชน ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม 4.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม 4.8 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

การเศรษฐกิจ 4.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

อบต. 
ไทยอุดม 

บริการชุมชนและสังคม 5.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

การเศรษฐกิจ 5.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 



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

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

    1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 1 90,000 4 1,526,000 5 1,992,000 5 3,586,000 5 25,844,000 20 33,038,000
    1.2 แผนงำนอุตสำหกรรม 2 49,000 5 1,839,100 8 7,346,000 10 9,370,000 10 10,325,000 35 28,929,100
          และกำรโยธำ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 3 139,000 9 3,365,100 13 9,338,000 15 12,956,000 15 36,169,000 55 61,967,100
2) ยุทธศำตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ
    และกำรทอ่งเที่ยว  
    2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 0 0 1 50,000 1 75,000 1 75,000 5 365,000 8 565,000
    2.2 แผนงำนเคหะชุมชน 0 0 0 0 1 60,000 2 90,000 1 60,000 4 210,000
    2.3 แผนงำนศำสนำวฒันธรรม 1 100,000 1 100,000 2 600,000 2 400,000 2 300,000 8 1,500,000
          และนันทนำกำร
    2.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0 0 0 0 1 260,000 2 3,500,000 0 0 3 3,760,000
    2.5 แผนงำนกำรเกษตร 0 0 0 0 0 0 2 32,500 1 2,500 3 35,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 1 100,000 2 150,000 5 995,000 9 4,097,500 9 727,500 26 6,070,000
3) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนแหล่งน้ ำ
    และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ
    3.1 แผนงงำนบริหำรงำนทั่วไป 5 77,500 5 77,500 6 107,500 6 107,500 6 107,500 28 477,500
    3.2 แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 1,254,400 3 3,032,900 7 9,510,400 10 33,429,000 8 8,073,300 30 55,300,000
    3.3 แผนงำนกำรเกษตร 0 0 1 30,000 4 795,000 4 2,435,000 5 825,000 14 4,085,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 7 1,331,900 9 3,140,400 17 10,412,900 20 35,971,500 19 9,005,800 72 59,862,500
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์
ป ี2561

แบบ ผ.01 



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

4) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนสังคม
    และคุณภำพชีวติ
    4.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 2 50,000 4 599,000 4 300,000 3 80,000 3 80,000 16 1,109,000
    4.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 70,000 1 70,000 4 330,000 5 430,000 3 300,000 14 1,200,000
    4.3 แผนงำนกำรศึกษำ 14 4,793,500 16 4,966,870 22 5,779,900 20 5,469,900 19 5,269,900 91 26,280,070
    4.4 แผนงำนสำธำรณสุข 6 557,500 7 747,500 7 749,500 8 802,500 8 783,500 36 3,640,500
    4.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 170,000 3 170,000 3 270,000 4 300,000 4 320,000 17 1,230,000
    4.6 แผนงำนเคหะชุมชน 1 57,900 4 475,000 7 1,025,000 9 1,465,000 8 1,645,000 29 4,667,900
    4.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 2 450,000 2 450,000 4 490,000 3 480,000 5 590,000 16 2,460,000
    4.8 แผนงำนศำสนำวฒันธรรม 6 865,000 6 865,000 8 945,000 11 1,325,000 9 1,645,000 40 5,645,000
          และนันทนำกำร
    4.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 99,000 2 1,000,000 4 1,609,000 2 12,600,000 3 10,600,000 12 25,908,000
    4.10 แผนงำนงบกลำง 3 6,986,000 3 7,011,000 3 7,042,000 9 21,039,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 36 7,112,900 45 9,343,370 66 18,484,400 68 29,963,400 65 28,275,400 280 93,179,470
5) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรเมือง
    และกำรบริหำร
    5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11 989,000 14 1,624,000 13 1,680,000 14 1,950,000 12 1,100,000 64 7,343,000
    5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 215,000 4 215,000 5 365,000 5 365,000 5 365,000 23 1,525,000
    5.3 แผนงำนเคหะชุมชน 0 0 0 0 3 480,000 2 250,000 2 500,000 7 1,230,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 15 1,204,000 18 1,839,000 21 2,525,000 21 2,565,000 19 1,965,000 94 10,098,000
รวมทั้งสิ้น 62 9,887,800 83 17,837,870 122 41,755,300 133 85,553,400 127 76,142,700 527 231,177,070
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

56 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งสินค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
หลอดโคมชนิดนีออน 
พร้อมขา จ านวน 9  
หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 1 จ านวน 10 จดุ  
2. หมู่ที่ 2 จ านวน 10 จดุ 
3. หมู่ที่ 3 จ านวน 10 จดุ 
4. หมู่ที่ 4 จ านวน 24 จดุ 
5. หมู่ที่ 5 จ านวน 34 จดุ 
6. หมู่ที่ 6 จ านวน 10 จดุ 
7. หมู่ที่ 7 จ านวน 10 จุด 
8. หมู่ที่ 8 (โคมแสงจันทร์) 
9. หมู่ที่ 9 จ านวน 15 จดุ 
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ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน์มคีวามพึง
พอใจท่ีดี 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน
ต าบล 

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เสียหายให้ใช้
การไดด้ ี

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 - 9 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน์มคีวามพึง
พอใจท่ีดี 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในต าบล 

เพื่อขยายเขต
ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ าให ้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุน กฟภ.วัฒนานคร  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
จ านวน 5 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 1 จ านวน 4 ซอย 
   - เส้น หมู่ที่ 1 ไป หมู่ท่ี 2 
ระยะทาง 1,000 ม. 
   - ซอยนายวิรัตน์  ระยะทาง 
200 ม. 
  - ซอยป้าจิตร ระยะทาง 550 ม. 
  - ซอยป้าแตน ระยะทาง 450 ม. 
2. หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ซอย 
   - ซอยวงแหวนรอบในถึงบ้าน 
นายรัตนสินธ์ ระยะทาง 700 ม. 
   - บ้านนายส ารวย นาสรุิวงษ์ 
ระยะทาง 150 ม. 
3. หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงเชิด 
ระยะทาง 250 ม. 
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ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์มี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนมีกระแส 
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(ต่อ) ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในต าบล 

 4. หมู่ที่ 6 จ านวน 5 ซอย 
   - ซอยปู่หนา 150 ม. 
   - ซอยบ้านยานหงวน 
   - ซอยไร่ยายเลี้ยง 
   - ซอยโรงโมเ่ก่า 
   - ซอยรวมญาต 
5. หมู่ที่ 7 จ านวน 2 ซอย 
   - ซอยจ่อย ระยะทาง 1,500 ม. 
   - ซอยวัวนม ระยะทาง 250 ม. 
6. หมู่ที่ 9 จ านวน 3 สาย 
    - ซอยหัวเขา ระยะทาง 
300 ม.  
    - ซอยนางสมใจ ประปลิว 
ระยะทาง ๘๐๐ ม. 
   - ซอยป่าปาลม์ ระยะทาง 500 ม. 
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ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน์มคีวาม
พึงพอใจท่ีดี 

ประชาชนมี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

59 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(ต่อ)   อุดหนุน กฟภ.อ.วังน้ าเย็น 
จ านวน 1 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 8 จ านวน 4 ซอย 
  - ซอยมงคล ระยะทาง 330 ม. 
และซอยร่วมใจ ระยะทาง 1,000 ม. 
  - ซอยจรญั ระยะทาง 800 ม. 
  - ซอยดวงกมลฟาร์ม ระยะทาง 
1,000 ม. 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
ภายในต าบลให้
สามารถใช้สัญจร
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 1 ระยะทาง 4,500 ม. 
2. หมู่ที่ 2 ระยะทาง 4,300 ม. 
3. หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4,000 ม. 
4. หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,000 ม. 
5. หมู่ที่ 5 ระยะทาง 4,800 ม. 
6. หมู่ที่ 6 ระยะทาง 4,600 ม. 
7. หมู่ที่ 7 ระยะทาง 4,500 ม. 
8. หมู่ที่ 8 ระยะทาง 4,300 ม. 
9. หมู่ที่ 9 ระยะทาง 4,000 ม. 

 
 

 

900,000 
 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

900,000 
 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1,160,000 
 

150,000 
125,000 
100,000 
100,000 
175,000 
150,000 
135,000 
125,000 
100,000 

1,160,000 
 

150,000 
125,000 
100,000 
100,000 
175,000 
150,000 
135,000 
125,000 
100,000 

จ านวน  
9 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

           1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต 
ภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
ภายในต าบลให้
สามารถใช้สัญจร
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีภายใน
ต าบล จ านวน 3 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 ม. 
พร้อมรางระบายน้ าฝาตะแกรง
เหล็ก 
2. หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
220 ม. หรือขนาด 880 ตร.ม. 
3. หมู่ที่ 5 ทางไปบา้นผู้ใหญ่
ปรีชา – บ้านนายจ าเริญ โอดน้อย 
ระยะทาง 650 ม. 
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200,000 
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ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ 90,000 1,526,000 1,992,000 3,586,000 25,844,000    
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 
           1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
ภายในต าบล  

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้ 
การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนลูกรังภายในต าบล 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 3 ระยะทาง 3,500 ม. 
    - ซอยนางป๊ก จ าปา 
ระยะทาง 500 ม. 
2. หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3,500 ม. 
    - ซอยมณีวรรณ ระยะทาง 
320 ม. 
3. หมู่ที่ 6 ระยะทาง 3,000 ม. 
    - ซอยนายบุญเรือง ระยะทาง 
200 ม. 
4. หมู่ที่ 8 ระยะทาง 3,000 ม. 
5. หมู่ที่ 9 จ านวน 3 ซอย 
    - ซอยตาน้อย ระยะทาง 
1,500 ม. 
    - ซอยข้างโรงเรียนวังปืน 
ระยะทาง 1,000 ม. 
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250,000 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ที่ได้ประโยชน์ 
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
ภายในต าบล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
ต าบล จ านวน 7 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 2 จ านวน 1 สาย      
    - ระยะทาง 400 ม. 
2. หมู่ที่ 3 จ านวน 1 สาย  
    - ซอยวงแหวนตะวันตก จุด
เข้าหลักบ้านระยะทาง 500 ม. 
3. หมู่ที่ 4 จ านวน 2 สาย 
    - ซอยวัดหนองตะเคยีน 
ระยะทาง 400 ม. 
    - ซอย 4 ระยะทาง 350 ม. 
4. หมู่ที่ 5 จ านวน 1 สาย  
    - ทางเข้าเมรุวัดเขาภูหีบ 
ระยะทาง 100 ม.   
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100 ม. 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(ต่อ) ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
ภายในต าบล 

 5. หมู่ที่ 6 จ านวน 2 สาย 
    - สายย่าซอม ระยะทาง 
300 ม. 
    - ซอยบ้านยายแอบ 
ระยะทาง 300 ม. 
    - ซอยโรงโมเ่ก่า 
ระยะทาง 650 ม. 
6. หมู่ที่ 7 จ านวน 1 สาย    
    - ระยะทาง 450 ม. 
7. หมู่ที่ 9 จ านวน 2 สาย  
    - ภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 450 ม. 
    - เชื่อม ม.9 กับ ม.4 
ระยะทาง 250 ม.   
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ภายใน
ต าบล 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรัง
ภายในต าบล 
ให้สามารถใช้
สัญจรได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 1 ระยะทาง 4,500 ม. 
2. หมู่ที่ 2 ระยะทาง 4,300 ม. 
    - ซอยลงหงวน ระยะทาง 
15,00 ม. 
    - ซอยสมพร ระยะทาง 330 ม. 
3. หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4,000 ม. 
    - ซอยวีณา ระยะทาง 300 ม. 
4. หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,000 ม. 
5. หมู่ที่ 5 ระยะทาง 4,800 ม. 
6. หมู่ที่ 6 ระยะทาง 4,600 ม. 
    - ซอยบุญเรือง ระยะทาง 125 
ม. 
7. หมู่ที่ 7 ระยะทาง 4,500 ม. 
8. หมู่ที่ 8 ระยะทาง 4,300 ม. 
    - ซอยจรัญ ยาว 600 ม. พร้อม
วางท่อ 
    - ซอยคลองร่วม ยาว 330 ม.  
    - ซอยมงคล ยาว 1,600 ม. 
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ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในต าบลมี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้
การไดด้ ี

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(ต่อ)  

 

9. หมู่ที่ 9 ระยะทาง 4,000 
ม. 
   - ซอยสมใจ – สามรถ 
ระยะทาง 960 ม. 
   - ซอย สามารถ – หัวเขา 

ระยะทาง 1,200 ม. 
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87,000 

250,000 150,000 150,000    

4 ก่อสร้างราง 
ระบายน้ าภายใน
ต าบล 

เพื่อใหป้ระชาชน
ที่ใช้ถนนสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
ต าบล จ านวน 3 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 5 พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กจากบ้านผู้ช่วยหมี ถึง
ทางเข้าโรงโม่หิน ระยะทาง 
500 ม. 
2. หมู่ที่ 6 พร้อมบ่อพักและ
วางท่อ ซอยยายแหลม 
ระยะทาง 30 ม. 
3. หมู่ที่ 7 พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก 

 57,000 
 
 
 
 
 

57,000 

500,000 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

250,000 

500,000 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

250,000 

500,000 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

250,000 

ระยะทาง 
1,030 ม. 

500 ม. 
 
 
 

30 ม. 
 
 

500 ม. 
 

ประชาชนท่ีใช้ถนน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน  
1. หมู่ที่ 1 
2. หมู่ที่ 2 
3. หมู่ที่ 3 
4. หมู่ที่ 4 
5. หมู่ที่ 5 (มีบ่อแล้ว) 
6. หมู่ที่ 7 
7. หมู่ที่ 8 

  2,000,000 
 

500,000 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

2,200,000 
 

500,000 
500,000 
500,000 

 
200,000 

 
500,000 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ใช้
ประโยชน์มี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 ขยายเขตประปา
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปา 
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาภายในต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน  
 

   500,000 500,000 ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
ภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาในต าบล
ให้สามารถใช้
การไดด้ ี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในต าบล เช่น เป่า
ล้างบ่อบาดาล ซ่อมแซมถัง
ประปา เปลี่ยนซมัเมอรส์ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 
 

  500,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ต่อเติมหอถังประปา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค 
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ต่อเติมหอถังประปา หมู่ที่ 4    30,000  ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจที่ด ี

ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 
ป้องกันการกัด
เซาะบรเิวณทีม่ี
น้ าไหลผ่าน 
และท าลายถนน 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส  
หมู่ที่ 8 จ านวน 1 แห่ง 

    1,000,000 ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

ถนนมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวกและ
รวดเร็วท าให ้
ถนนไม่เกิดความ
เสียหาย 

กองช่าง 

10 วางท่อระบายน้ า
ลอดถนนภายใน
ต าบล 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 
บริเวณทีม่ีน้ า
ไหลผ่านในพ้ืนท่ี
ต่ า 

วางท่อลอดถนน พร้อมยา
แนวและดาด คสล. ปากท่อ  
หมู่ที่ 1 - 9 

 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ถนนไม่
เกิดความเสียหาย 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงท่อระบาย
น้ าลอดถนน 

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 
ท่อระบายให้
สามารถ 
ระบายน้ าไดด้ ี

ปรับปรุงและซ่อมแซม 
ท่อระบายน้ าลอดถนน 
หมู่ที่ 1 - 9 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 
ชองประชาชน
ที่ได้ประโยชน์
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ถนนไม่
เกิดความเสียหาย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทยอุดม 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ท่อระบายน้ า อบต.
ไทยอุดม 
 

 

เพื่อซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าของ 
อบต.ไทยอุดม ที่
ช ารุดเสยีหายให้
สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวก 

ปรับปรุงท่อระบายน้ า บริเวณ
อาคารส านักงาน อบต.ไทย
อุดม 

14,000     จ านวน 
1 แห่ง 

ท่อระบายน้ า
บริเวณอาคาร
ส านักงานสามารถ
ระบายน้ าไดด้ ี

กองช่าง 

รวมจ านวน 12 โครงการ 49,000 1,839,100 7,346,000 9,370,000 10,325,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ        
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ
สระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร         
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ          
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามโครงการฯ 
 - อบต.ไทยอุดม 
 - หมู่ที่ 2 
 - หมู่ที่ 5 

   
 
 

 60,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
ด้วยการใช้ชีวิต 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
การท าเกษตร 
ผสมผสาน 

เพื่อส่งเสริมแนะ
แนวทางการ 
ท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
การท าเกษตรผสมผสาน 

    30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายใน 
การท าไร่นาลดลง 
มีรายไดสุ้ทธิ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
(ชมพู่หวาน) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน (ชมพู่
หวาน) 

อุดหนุนงบประมาณแก่กลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มชมพู่
หวาน) หมู่ที่ 4  

    100,000 ประชาชนมี
รายได้สุทธิ

เพิ่มขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน (ชมพู่หวาน) 
มีรายได้เพิม่ 
มากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการ 
ส่งเสริมรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 
การเลีย้งปลาดุก 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนิน 
ตามโครงการฯ 

อุดหนุนงบประมาณแก ่
คณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
หมู่ที่ 4 

 50,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
(ชมพู่หวาน) 
มีรายได้เพิม่ 
มากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มไม้ผล หมู่ที่ 4 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนิน 
งานของกลุ่ม
วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุ่มไมผ้ล 

อุดหนุนงบประมาณให้แก ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ไม้ผล หมู่ที่ 4 

    100,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
(ชมพู่หวาน)  
มีรายได้เพิม่ 
มากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 5 โครงการ 0 50,000 75,000 75,000 365,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  
   2.2 แผนงานเคหะชุมชน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สปอร์ต
ไลท์) หน้าถ้ าเขาภู
หีบ ม.5  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง (สปอร์ตไลท์) 
หน้าถ้ าเขาภูหีบ ม.5 ชนิดแผง
เหล็กและโครงเสาเหล็ก 
จ านวน 4 จุด  

   30,000  ร้อยละ 60 ของ
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจท่ี
ด ี

สามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวได ้

กองช่าง 
 
 

2 โครงการ 1 อปท. 
1 ถนน ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ถนนให้
สวยงาม มีความ
สะอาด มรีะบบ
ระบายน้ าทีด่ี มี
ต้นไม้ประดบั และ
อื่นๆ 

ปรับปรุงถนนให้มีภมูิทัศนท์ี่
สวยงาม มีความสะอาด เส้น
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 2 ระยะทาง 
500 เมตร 

  60,000 60,000 60,000 มีถนนท่ีสวยงาม 
สะอาดและมี
ความปลอดภาย 
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

สามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได ้

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ 0 0 60,000 90,000 60,000    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  
   2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล 

เพื่อพัฒนาสถานท่ี
ท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพเหมาะสม
แก่การพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของต าบล 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของต าบล 
 - หมู่ 2 ถ้ าไทรทอง เช่น
ก่อสร้างอาคารที่พัก ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
 - หมู่ 3 วัดบ้านซับถาวร    
(ถ้ าซับนิเวก)  
 - หมู่ 5 ถ้ าเขาภูหีบ ก่อสร้าง
อาคารที่พักนักท่องเที่ยว  
เทลานคอนกรตีหน้าถ้ า 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และ
อื่นๆที่จ าเป็น 

  500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล จ านวน 3 
แห่ง 

สถานท่ีท่องเที่ยว
ภายใน ต.ไทยอุดม 
ได้รับการพัฒนาให้
เป็นที่รู้จัก  

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการ
จัดงานชมพู่หวาน
และของด ี
คลองหาด 

เพื่อประชาสมัพันธ์
งานชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาดให้
เป็นที่รู้จัก 

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท า
การปกครองอ าเภอคลองหาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี งานชมพู่หวาน
และของด ี
คลองหาดเป็นท่ี
รู้จัก 

กอง
การศึกษา 

รวม 2 โครงการ 100,000 100,000 600,000 400,000 300,000    
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

74 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ลานตากมัน
ส าปะหลังพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างลาน
ตากมันส าปะหลัง
พร้อมอุปกรณ์  
เป็นการลดต้นทุน
การผลิตท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างลานกตากมัน
ส าปะหลังขนาด 7.5 ไร่ 
พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน
เก็บมัน 

   3,000,000  ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านที่ได้
ใช้ประโยชน์
จากลานตากฯ 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีลาน
ตามันส าปะหลัง 
ท าให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 สร้างขอบเขตพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ี 
สาธารณประโยชน์
ให้เป็นสัดส่วน 

สร้างขอบเขตพื้นท่ี 
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 

   500,000  จ านวน 
1 แห่ง 

พื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ เป็นสัดส่วน
ชัดเจน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ทางเข้า
ถ้ าเขาภูหีบ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางไป
ถ้ าเขาภูหีบ ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทางยาว 116 ม.  

  260,000   ประชาชน 
ร้อยละ 70 
ของประชาชน 
ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้
ด ีสามารถอ านวย
ความสะดวกและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
ต าบล 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ 0 0 260,000 3,500,000 0    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
    2.5 แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
พืชผักสวนครัวรั้วกิน
ได้ ผักปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนพ่ึงพา
ตนเองได้และลด 
ภาระคา่ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณฯ ให ้
คณะกรรมการ หมู่ที่ 1 
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

   30,000  ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนลดลง 

ประชาชนสามารถ 
พึ่งพาตนเองได ้
และค่าใช้จ่ายใน 
ครัวเรือนลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการ/กิจกรรม 
รณรงค์การปลูกพืช 
สวนครัวภายใน
บริเวณบา้น ระดับ
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ปลูกพืชผัก 
สวนครัวไว้อุปโภค
ในครัวเรือน 

ทุกครัวเรือนภายใน 
ต าบลไทยอุดม 

   2,500 2,500 ภาระคา่ใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 

ประชาชนมีค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2 โครงการ 0 0 0 32,500 2,500    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพที่ดี 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร          
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดท า
แนวป้องกันไฟป่า 

เพื่อลดการสูญเสยีของ
ทรัพยากรป่าไม ้

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการจดัท า
แนวป้องกันไฟป่า 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ลดการสูญเสยีป่าไม้ที่ 
ถูกไฟไหม ้

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการประเทศ
ไทยไร้ขยะมลูฝอย 

เพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีใน
ต าบลใหส้ะอาด มีการ
ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ด าเนินการตามโครงการฯ 
รณรงค์ให้ประชาชน 
ภายในต าบลดูแลรักษา 
ความสะอาดภายในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

พื้นที่ต าบลไทยอุดมใน 
สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการรณรงค์ลด
ใช้พลังงาน 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้า 
การใช้น้ าเพื่อลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ประชาชนภายในต าบล 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 อัตราการใช้ 
พลังงาน 

ประชาชนใช้ไฟฟ้า 
ใช้น้ าอย่างเห็นคุณค่า 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการรณรงค์ลด 
ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติก 

เพื่อส่งเสริมให้มีการน้ า
ถุงพลาสติกมาใช้ซ้ า ลด
การเกิดขยะจาก
พลาสติก 

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ให้ประชาชนภายในต าบล 
ลด ละ เลิก การใช้ถุง 
พลาสติก 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ปริมาณขยะ 
จาก
ถุงพลาสติก 
ที่ลดลง  
ร้อยละ 50 

ขยะจากถุงพลาสติก 
ภายในต าบลลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการ/กิจกรรม 
รณรงค์ เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายใน 
หมู่บ้านให้สะอาด 
สวยงาม 

รณรงคป์รับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

หมู่บ้านมีความสะอาด 
เรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการจดัท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน 

เพื่อเป็นต้นแบบใน
การจัดการน้ าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ประชาชนมีช้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

มีธนาคารน้ าใตด้ิน ท่ีเป็น
ต้นแบบในการบริหาร
จัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และประชาชนในต าบล
ไทยอุดมมีแหล่งน้ าท่ี
เพียงพอ 

  30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีธนาคารน้ าใตด้ิน และ
ประชาชนในต าบล 
ไทยอุดมมีแหล่งน้ าท่ี
เพียงพอ 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 6 โครงการ 77,500 77,500 107,500 107,500 107,500    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

78 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝาย 
ภายในต าบล 
ชนิดรถข้ามได ้

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าและชะลอ
การไหลของน้ า 
ส าหรับไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

1. ก่อสร้างฝายน้ าล้นชนิด
รถวิ่งผ่านได ้
จ านวน 6 หมู่บ้าน 
  1. หมู่ที่ 1 คลองไทยอุดม 
  2. หมู่ที่ 2 
  3. หมู่ที่ 4 ขนาดสันฝาย
กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. สูง 
2 ม. 
  4. หมู่ที่ 5 คลองตาส่วน 
  5. หมู่ที่ 7  
  6. หมู่ที่ 8 จ านวน 7 
แห่ง 

   
 
 
 
 
 

21,900,000 
 
 

450,000 
 

450,000 
 
 
 
 

21,000,000 

1,700,000 
 
 
 

450,000 
 
 
 

450,000 
800,000 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่
สามารถกักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

2 ก่อสร้างฝาย
ภายในต าบล
ชนิดหินทิ้ง 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าและชะลอ
การไหลของน้ า 
ส าหรับไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นชนิดหิน
ทิ้ง จ านวน 3 หมู่บ้าน 
   1 หมู่ที่ 4 บริเวณคลอง 
นายหลุ่น มลูสภา  
   2 หมู่ที่ 6 จ านวน  
5 แห่ง 
   3 หมู่ที่ 9 คลองบ้านวัง
ปืน 
 

   1,050,000 
 

550,000 
 

500,00 

1,000,000 
 
 
 

500,000 
 

400,000 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่
สามารถกักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ขุดลอกแก้มลิง
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าและชะลอ
การไหลของน้ า 
ส าหรับไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกแก้มลิง
ภายในต าบล  
หมู่ที่ 1-9 
 

  450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่
สามารถกักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

4 ขุดลอกสระใน
คลองสาธารณะ
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าและชะลอ
การไหลของน้ า 
ส าหรับไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกสระใน
คลองสาธารณะ
ภายในต าบล 
หมู่ที่ 1 - 9 

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่
สามารถกักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลอง
สาธารณะ 
ภายในต าบล 

เพื่อให้เป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภคและ
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลอง
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1 - 9 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมี
น้ าใช้ 
ตลอดป ี

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่
สามารถกัก 
เก็บน้ าไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายหิน
ทิ้งภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
ให้สามารถเก็บ 
กักน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายหินทิ้ง 
จ านวน 2 หมู่บ้าน 
   1.1 หมู่ที่ 4 คลอง
บ้านลุงพรัว 
   1.2 หมู่ที่ 9 ภายใน
หมู่บ้าน 

   300,000 
 

200,000 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอด
ปี 

ฝายน้ าล้นมีความ
แข็งแรง 
สามารถกักเก็บน้ าไว ้
ส าหรับอุปโภค –
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
ให้สามารถเก็บกัก 
น้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
ภายในต าบล ได้แก ่
- หมู่ที่ 3 
- หมู่ที่ 4 
- หมู่ที่ 5 
- หมู่ที่ 9 

  350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอด
ปี 

ฝายน้ าล้นมีความ
แข็งแรง 
สามารถกักเก็บน้ าไว ้
ส าหรับอุปโภค –
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝาย 
น้ าล้นภายใน
ต าบล 

เพื่อบ ารุงรักษา
ฝายน้ าล้นให้
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 1 - 9 ท่ีช ารุดเสียหาย 
 

  350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ที่ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้ตลอดป ี

ฝายน้ าล้นมีความ
แข็งแรงสามารถกัก
เก็บน้ าไว ้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 
และเพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

9 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล  
(บ่อเปลือย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 
ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล (บ่อเปลือย) 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
ได้แก ่
- ขนาด 6 นิ ว 
   1 หมู่ที่ 1 จ านวน 6 บ่อ 
   2 หมู่ที่ 2 จ านวน 13 บ่อ 
   3 หมู่ที่ 3 จ านวน 10 บ่อ 
   4 หมู่ที่ 4 จ านวน 13 บ่อ 
   5 หมู่ที่ 5 จ านวน 7 บ่อ 
   6 หมู่ที่ 6 จ านวน 9 บ่อ 
   7 หมู่ที่ 7 จ านวน 7 บ่อ 
   8. หมู่ที่ 8 จ านวน 11 บ่อ 
   9. หมู่ที่ 9 จ านวน 5 บ่อ 
- ขนาด 4 นิ ว 
   1. หมู่ที่ 2 จ านวน 2 บ่อ 
   2. หมู่ที่ 6 จ านวน 4 บ่อ 
   3. หมู่ที่ 4 จ านวน 3 บ่อ 
   4. หมู่ที่ 8 จ านวน 3 บ่อ 

354,400 
 
 
 
 

88,600 
 

88,600 
 
 
 

88,600 
88,600 

422,900 
 
 
 
 

88,600 
 

265,800 
 
 
 
 
 
 
 

68,500 

1,820,400 
 
 
 

177,200 
265,800 

88,600 
265,800 

88,600 
265,800 
177,200 
265,800 

88,600 
 
 

68,500 
68,500 

2,489,000 
 
 
 

177,200    
265,800 
354,400 
265,800 
265,800 
265,800 
177,200 
265,800 
177,200 

 
68,500 
68,500 
68,500 
68,500 

2,823,300 
 
 
 

177,200 
438,000 
443,000 
265,800 
265,800 
265,800 
265,800 
354,400 

88,600 
 

68,500 
68,500 
68,500 

137,000 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีน้ าใช้ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 
ตลอดป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ ากึ่งถาวร
ดาดด้วน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าและชะลอ
การไหลของน้ า 
ส าหรับไว้อุปโภค-
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่ง
ถาวรดาดด้วยคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน ดังนี ้
1. ขนาดฝายกว้าง 8 ม. 
สันฝายยาว 2.5 ม. สูง 
1.5 ม. จ านวน 9 ฝายๆละ 
190,000 บาท 
 
2. ขนาดฝายกว้าง 10 ม. 
สันฝายยาว 2.5 ม. จ านวน 
36 ฝายๆละ 205,000 
บาท 
 
3. ขนาดฝายกว้าง 15 ม. 
สันฝายยาว 2.5 ม. สูง 
1.5 ม. จ านวน 10 ฝายๆ
ละ 290,000 บาท 
 

 1,710,000 
 
 
 

1,710,000 

5,140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,690,000 
 
 
 
 

1,450,000 

5,140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,690,000 
 
 
 
 

1,450,000 

 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมี
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติที่
สามารถกักเก็บ
น้ าไว้อุปโภค-
บริโภค 
และเพื่อ
การเกษตร 
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ 1,254,400 3,032,900 9,510,400 33,429,000 8,073,300    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไทยอุดม          
    3.3 แผนงานการเกษตร          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืชฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมด าเนินการในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

สนับสนุนการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

  25,000 25,000 25,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

การด าเนินการตาม 
โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการการ
ปลูกหญ้า 
แฝกตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อรักษาทรัพยากรดินให้
มีความอุดมสมบรูณ์และ
ป้องกันการพังทลายของ
ดิน 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
ภายในต าบล อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง/ป ี

    30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ดินมีความอุดมสมบูรณ์
และป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม ้

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
ภาวะโลกร้อนและเป็นการ
ปรับภูมิทัศน์ของต าบลให ้
สวยงาม น่าอยู่อาศัย 

ปลูกต้นไม้บรเิวณสถานท่ี
ราชการ ศาสนสถาน 
โรงเรียน ชุมชนที่สาธารณะ 
เป็นต้น 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ต าบลไทยอุดม มภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงามและน่า
อยู่อาศัย 

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไทยอุดม          

3.3 แผนงานการเกษตร          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ขุดลอกสระเก่า
ภายในต าบล  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภคและส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าเกา่ภายใน
ต าบล 
1. หมู่ที่ 1  
2. หมู่ที่ 2 
3. หมู่ที่ 3 
4. หมู่ที่ 4 
5. หมู่ที่ 5 
6. หมู่ที่ 6 
7. หมู่ที่ 7 
8. หมู่ที่ 8 
9. หมู่ที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

540,000 
 

60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

1,980,000 
 

1,500,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

540,000 
 

60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค -
บริโภคและ 
ส าหรับการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไทยอุดม          
    3.3 แผนงานการเกษตร          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ขุดสระใหม่
ภายในต าบล 
(สาธารณะ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภคและส าหรับ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดสระใหม่ จ านวน 4 
หมู่บ้าน ตามแบบกรม
พัฒนาท่ีดิน ขนาด 1,250 
ลบ.ม. 
1. หมู่ที่ 3 
2. หมู่ที่ 5 
3. หมู่ที่ 8 
4. หมู่ที่ 9 

  200,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 

400,000 
 
 
 

200,000 
200,000 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ใช้ประโยชน์
มีน้ าใช้
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับ อุปโภค -
บริโภคและ 
ส าหรับการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ 0 30,000 795,000 2,435,000 825,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรบัตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี     
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
   เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม   
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ 
จัดงานรัฐพิธี 

เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธี 
อ.คลองหาด เป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ ที่ท าการ อ.คลอง
หาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพ 
ในการเนินงาน 

การจัดงานรัฐพิธี  
อ.คลองหาด 
เป็นไปด้วย 
เรียบร้อย 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

2 สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร
พัฒนาสตรรีะดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให ้
กับองค์กรพัฒนาสตร ี
ภายในหมู่บ้านและต าบล 
ไทยอุดม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มองค์กรพัฒนา
สตร ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

องค์กรพัฒนาสตรี 
มีความเข้มแข็ง
และปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในต าบล 
 

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานได้ด ี

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้าน
ภายในต าบล  
จ านวน 2 หมู ่
1. หมู่ที่ 1 ระยะทาง 
2,500 ม. 
2. หมู่ที่ 7 ระยะทาง 
4,500 ม. 

 368,000 
 
 
 

165,000 
 

203,000 

   ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม   
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภาย 
ในต าบล 

เพื่อขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ดี ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ
ได้อย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในต าบล 
 จ านวน 3 หมู่บ้าน 
    1. บ้านซับน้อย 
หมู่ที่ 2 ระยะทาง 
1,300 ม. 
    2. บ้านซับถาวร 
หมู่ที่ 3 ขยายเขต
ระยะทาง 1,500 ม. 
    3. บ้านไทยสมาน 
หมู่ที่ 6 ระยะทาง 
500 ม. 

 181,000 
 
 
 

101,000 
 
 
 
 
 

80,000 

220,000 
 
 
 
 
 
 

220,000 

  ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ที่ด ี

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร
พัฒนาสตรรีะดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให ้
กับองค์กรพัฒนาสตร ี
ภายในหมู่บ้านและต าบล 
ไทยอุดม 

ฝึกอบรมให้ความรู้ 
และฝึกทักษะอาชีพ
ของกลุ่มสตรีใน
ต าบลไทยอุดม 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

องค์กรพัฒนาสตร ี
มีความเข้มแข็งและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 5 โครงการ 50,000 599,000 300,000 80,000 80,000    
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว 

88 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวัน อปพร.  
ทุกวันท่ี 22 มีนาคม 
ของทุกปี 

เพื่อเชิดชูความส าคญัของ  
อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชน 
อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกฝา่ย
ส านึกถึงความเสียสละ ความ
สมานฉันท์ความสามคัคี และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมวัน 
อพปร. ปีละ 1 
ครั้ง 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนทราบ
และตระหนักถึง
ความเสยีสละ  
ที อปพร. ปฏิบัต ิ
งานเพื่อสังคมและ 
ประเทศชาต ิ

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชนในการ
ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อด าเนินการป้องกัน 
สาธารณภัยต่างๆ 

ป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุสาธารณภัย 

   100,000  ร้อยละ 70
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

บรรเทาภัยที่เกิด
จากสาธารณภยัใน
พื้นที่ได ้

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม  
อปพร. หรือฝึกอบรม 
ทบทวน อปพร.  
ต.ไทยอุดม 

เพื่อฝึกอบรมหรือทบทวน 
เป็นการเตรียมความพร้อม 
ให้กับ อปพร. อบต. 
ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
ภายใน  ต.ไทยอุดม ได ้

ฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวน อปพร. 
อบต. ปีละ 1 
ครั้ง 

  200,000 200,000 200,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

อปพร. มีความรู้ 
ความสามารถใน
การป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยของ ต.ไทยอุดม 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
งานปลัด 
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 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น 
ใน ต.ไทยอุดม 

จัดประชุม/จัดอบรมให้
ความรู้ฯ/ซักซ้อมแผน
ฯ ปีละ 1 ครั้ง 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

เจ้าหน้าท่ี พนักงาน มี
ความรู้ความสามารถ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ส านัก 
งานปลัด 

5 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งด่านตรวจรอง 
1. เทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 จุด 
2. เทศกาลสงกรานต์ 
จ านวน 1 จุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจุดเสี่ยง 

ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

ส านัก 
งานปลัด 

รวม 5 โครงการ 70,000 70,000 330,000 430,000 330,000    
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 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็ก 
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ 
พัฒนาการที่ดีของเด็กเล็ก 

จัดโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 1 ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

เด็กๆ มีความสุข
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
เจริญเติบโตของเด็กให ้
เหมาะสมตามวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน จ านวน 
4 แห่ง และ ศพด.
อบต.ไทยอุดม 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กได้รบั
การจัดสรร 

 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัยแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจ้าง
เหมารถรับ-ส่ง
เด็กเล็ก ศพด.
อบต.ไทยอุดม 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้ปกครองและ 
เด็กเล็กท่ีมีฐานะยากจน 

จัดจ้างเหมารถ จ านวน 
2 คัน รับ-ส่งเด็กเล็ก 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 70 
ของจ านวนเด็ก
ที่ยากจนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

เด็กเล็กท่ีมีฐานะ
ยากจนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและ 
เดินทางอย่าง
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดั
กิจกรรม 
ของ ศพด. อบต.
ไทยอุดม 

เพื่อจัดกิจกรรมของ ศพด. 
อบต. ตามเทศกาล 
และวันส าคัญตา่งๆ 

จัดกิจกรรมตาม
เทศกาลและวันส าคัญ
ต่างๆ ภายใน ศพด.  
อบต. เช่น วันข้ึนปีใหม่ 
วันแม่ วันมาฆบูชา วัน
พ่อ วันครู ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่ยากจนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

เด็กเล็กไดร้ับรู้
ความ 
ส าคัญและร่วม
กิจกรรมตาม
เทศกาลและวัน
ส าคัญ ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 
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 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการเยี่ยม 
บ้านเด็ก 

เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานท่ีมีการประสาน
ความร่วมมือ กับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบคุคลในชุมชน
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

เล็กและผู้ปกครองของ 
ศพด.อบต.ไทยอุดม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ได้จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ีมีการประสาน
ความร่วมมือ กับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครอง ศพด.
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กม ี
ความเข้าใจและมสี่วนร่วม 
ในการเลี้ยงดูและให้การ 
ศึกษาแก่บุตรหลาน 

จัดโครงการปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครอง ศพด.อบต.
ไทยอุดม 1 ครั้ง/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความเข้าใจและมสี่วน
ร่วมในการอบรมเลี้ยง
ดูและให้การศึกษาแก่
บุตรหลาน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจดัหาสื่อ 
การเรยีนการสอน  
ประจ า ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กม ี
พัฒนาการที่ด ี

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ประจ า ศพด. 
อบต.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของเด็กมีความ
พึงพอใจ 

เด็กเล็กมีสื่อไว้ส าหรับ 
พัฒนาการเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

8 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรการ  
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนมีความรูเ้กี่ยว กับ
ตนเองและมคีวามสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคมได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงฝึกการ 
ปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทย
อุดม จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของเด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

นักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับตนเอง  
มีความสมัพันธ์ของ
การไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

กอง
การศึกษา 
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 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยและการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอาหาร
กลางวันแก่โรงเรยีน  
4 แห่ง และ ศพด. 
อบต. 

2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 จ านวน  
 ศพด. 1 แห่ง  
ร.ร. 4 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
อาหาร
รับประทาน 
ครบตาม 
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

10 อุดหนุนโครงการ
อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามญั-
เนตรนาร ี

เพื่อให้นักเรียนใน
เครือข่าย ต.ไทยอุดม 
ได้เข้าร่วมการอยู่ค่าย
พักแรมและเรียนรู ้
หลักการด าเนินชีวิต 
ของการอยู่ร่วมกัน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี ต.ไทยอุดม 
- ร.ร.บ้านซับน้อย 
- ร.ร.บ้านซับถาวร 
- ร.ร.บ้านพรหมนิมิต 
- ร.ร.บ้านวังปืน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนได้เรียนรู ้
หลักการด าเนิน
ชีวิต 
ร่วมกับผู้อื่นได ้

กอง 
การศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการ
เข้าค่ายปฏิบตัิ
ธรรม 

เพื่อปลูกฝัง รากฐาน 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี ต.ไทยอุดม 
- ร.ร.บ้านซับน้อย 
- ร.ร.บ้านซับถาวร 
- ร.ร.บ้านพรหมนิมิต 
- ร.ร.บ้านวังปืน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนได้รับการ 
ปลูกฝังมีจติ
สาธารณะ 
รู้จักการเสียสละ 

กอง 
การศึกษา 
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 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ศพด.
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อให้มีลานคอนกรตีฯ 
เอนกประสงค์ส าหรับจัด
กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆของ 
ศพด. 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หน้า ศพด.
อบต.ไทยอุดม  

  320,000   ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ 

มีลานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง 
ของ ศพด. 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

13 อุดหนุนโครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก 
และเยาวชนรักการออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี ต.ไทยอุดม 
- ร.ร.บ้านซับน้อย 
- ร.ร.บ้านซับถาวร 
- ร.ร.บ้านพรหมนิมิต 
- ร.ร.บ้านวังปืน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เด็กสุขภาพ
แข็งแรงรักการ
ออกก าลังกาย 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

14 อุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กม ี
ความรู้ด้านทักษะอาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นท่ี ต.ไทยอุดม 
- ร.ร.บ้านซับน้อย 
- ร.ร.บ้านซับถาวร 
- ร.ร.บ้านพรหมนิมิต 
- ร.ร.บ้านวังปืน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เด็กสามารถ 
ท าความรู้ทีได ้
ไปสร้างอาชีพ 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมหนูน้อยรัก
การออม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็ก 
รู้จักการประหยัดอดออม 

เด็กเล็ก ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เด็กเล็กรู้จักการ
ประหยดัอดออม 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ความพร้อมที่จะไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่
เด็กนักเรยีนของ ศพด.
อบต.ไทยอุดม 

 119,000 124,400 124,400 124,400 จ านวนเด็กท่ีได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า 

กอง
การศึกษา 

 
 

17 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา 
(ศพด.) จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(อายุ 3 – 5 ปี) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนของ 
ศพด. มีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานโดยการบรหิาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 55,370 58,000 58,000 58,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

เด็กนักเรยีนที่
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า 

กอง
การศึกษา 

18 ปรับปรุงห้องน้ า 
ศพด.อบต.ไทยอุดม 

เพื่อปรับปรุงให้ห้องน้ า 
ศพด.สามารถใช้งานได้ด ี

ปรับปรุงห้องน้ า ศพด.อบต.
ไทยอุดม 

  40,000   ห้องน้ า ศพด.
สามารถใช้งานได้ด ี

มีห้องน้ าท่ี
สามารถใช้งาน 
ได้ด ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว 

95 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคาร 
ศพด. อบต.ไทย
อุดม 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคาร ศพด. อบต.ให้
สะอาด สวยงาม 

จ้างเหมาถมดิน ปรับ
ภูมิทัศน์โดยการปลูก
หญ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

  200,000 200,000  ความพึงพอใจ
ของเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.มีความ
สะอาดสวยงาม 

กอง
การศึกษา 

20 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร ศพด.อบต.
ไทยอุดม 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร ศพด.อบต.ไทย
อุดม ให้ม ี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคาร ศพด.อบต.ไทย
อุดม เช่น หลังคา ฝ้า
แขวน รางระบายน้ า  
เป็นต้น 

  100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อาคาร ศพด.
อบต.ไทยอุดมมี
ความเหมาะสม 
ปลอดภัยต่อ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

เพื่อก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ให้
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเด็ก ศพด. 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา จ านวน 
1 แห่ง 

  100,000 150,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
เด็ดเล็ก มี
พัฒนาการดีขึ้น 

เด็กเล็กของ 
ศพด.ไดม้ีสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญาเพื่อ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการให้ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการ
ทุนการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร ้

เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้มี
ทุนทางการศึกษา 

สนับสนุนทุนให้กับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
ไทยอุดม และ ศพด. 

  25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 70 ของ
เด็กท่ีมีความ
ยากจน ยากไร้ 
ได้รับการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่ต าบลไทย
อุดม มี
ทุนการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวม 22 โครงการ 4,792,500 4,966,870 5,779,900 5,469,900 5,269,900    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ ายาเคมีและ
สารก าจดัยุงลาย และ
ลูกน้ ายุงลาย และอืน่ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการควบคมุและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามแนวทางโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

สนับสนุนงบประมาณ
และจัดซื้อวัคซีนพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ในการฉีด
เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยามก าเนิด 
ตัวละ 30 บาท 

90,000 90,000 92,000 95,000 96,000 ร้อยละ 90 
ของจ านวนสุนัข 
ได้รับการฉัด
วัคซีน 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดของ
โรคตดิต่อน าโดยแมลง 

เพื่อป้องกันควบคุมโรค
ระบาด ของโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง 

สนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการฯ 

   50,000  อัตราโรคระบาด
ลดลง 

ต าบลไทยอุดม
ลอดภัยจาก
โรคตดิต่อท่ีน า 
โดยแมลง 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์
การแพทย์การตรวจ 
ระดับน้ าตาลในเลือด 

    30,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ภาวะความดัน
โลหิตและ
โรคเบาหวาน ที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
ระดับน้ าตาลใน
เลือด 

ส านัก 
งานปลัด 
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 4.4 แผนงานด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนกิจกรรมอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้าน (อสม.) 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การปฏิบัติงานของ อสม. 
ในการให้บริการด้าน 
สุขภาพและอนามัย 

อุดหนุนงบประมาณให้คณะ 
กรรมการ อสม. ประจ า
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-9 
 

67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 จ านวน  
 9 หมู่บ้าน 

อสม. มีขวัญก าลังใจ 
การดูแลสุขภาพ 
ของประชาชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการส ารวจข้อมลู
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อส ารวจข้อมลูสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
อาสาสมัครที่ปฏิบตัิหน้าที่
ส ารวจและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว  
ตัวละ 3 บาทปีละ 2 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
ส ารวจข้อมลู
และขึ้น
ทะเบียน 

การด าเนินส ารวจ
ข้อมูลสตัว์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และอาสาสมคัรที่
ปฏิบัติงานมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน  

สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
อาสาสมัคร 
อถล. 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และ
เยาวชนมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.4 แผนงานด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนับการ
ด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9  
หมู่ละ 20,000 บาท
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสาธารณสุขและ
ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพของ อบต.  
ไทยอุดม (สปสช.) 
 

 220,000 220,000 220,000 220,000 คุณภาพชีวิต  
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมีกองทุนดูแล
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 9 โครงการ 557,500 747,500 749,500 802,500 783,500    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ยากไร้ในต าบล 
ไทยอุดม 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ที่ขาดโอกาสและไม่มี 
ผู้เลี้ยงดูหรือยากจน 
ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได ้

ผู้ยากไร้ในต าบล 
ไทยอุดม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ียากจน
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้มีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับผูย้ากไร้
และผูด้้อยโอกาส 
ภายในต าบลไทยอุดม 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ียากจน
ยากไรไ้ดร้ับการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ยากไร ้
มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง 

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการเยี่ยมบ้าน 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

เพื่อให้คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ได้รับการดูแลและเอา
ใจใส่อย่างทั่วถึง 

เยี่ยมบ้านคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ในต าบลไทยอุดม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คุณภาพชีวิตคน 
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ดีขึ้น 

คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรังไดร้ับการ
ดูแลเอาใจใสอย่าง
ทั่วถึงเป็นประจ า 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบ 
อาชีพให้แก่ผู้พิการ 
ให้มีรายได ้

จัดโครงการฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

    50,000 ผู้พิการที่เข้าร่วม
โครงการมีงานมี
อาชีพ 

ผู้ยากไร้มีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านัก 
งานปลัด 

5 อุดหนุนการ
ด าเนินงาน 
ชมรมผูสู้งอาย ุ
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให ้
ผู้สูงอายุมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ ชมรมผูสู้งอายุ 
หมู่ที่ 4 

   30,000  ร้อยละรายได้ 
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ  
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

รวม 5 โครงการ 170,000 170,000 270,000 300,000 320,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว 

100 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ 
ส าหรับเก็บน้ าไว้ใช้ได ้
ตลอดป ี

จัดซื้อถังน้ าขนาด 2,000 
ลิตร  
  - หมู่ที่ 2 (ครัวเรือนละ 2 
ใบ) 
 -  หมู่ที่ 3  
 -  หมู่ที่ 5 
 - หมู่ที่ 7 (198 ครัวเรือน) 

   
 
 

100,000 100,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับอุปโภค
บริโภคไดต้ลอดป ี

ส านัก 
งานปลัด 

2 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV)  

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัใน
ต าบลและหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
( CCTV ) 
1. หมู่ที่ 2 ตดิตั้งกล้องวงจร
ปิดพร้อมศูนย์ควบคุม 
จ านวน 8 จุด บริเวณ ที่ท า
การ อบต.ไทยอุดม , หน้า
โรงเรียนบ้านซับน้อย , 
บริเวณสี่แยก อบต. , และ 
ศพด. 
2. หมู่ที่ 3 จ านวน 2 จุด  
   - กลุ่มนายสุพล จ านวน 4 
ตัว 
  - กลุ่มบ้านศรีสะเกษ-อุบล
จ านวน 4 ตัว 
3. หมู่ที่ 4 
4. หมู่ที่ 7 

   550,000 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

700,000 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
150,000 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

ส านัก 
งานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างโดมหลังคา
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างโดมแบบ 
หลังคาเหล็ก เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในต าบล 

ก่อสร้างโดมแบบเหลังคา
เหล็ก จ านวน 4 หลัง 
ความกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 

 40,000 45,000 45,000 45,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

มโีดมหลังคาเหล็ก
เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา   

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล/
หมู่บ้าน สามารถออก
ก าลังช่วงเย็นและ 
กลางคืนได ้

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
กีฬา (โซล่าเซลล์) ชนิดแผง
เหล็กและโครงเสาเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จ านวน 4 ด้าน  

 35,000    ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนร่างกาย
แข็งแรงใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 
 
 

5 ปรับปรุงรั้ว ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อปรับปรุงรั้ว ศพด. 
อบต.ไทยอุดม ให้ม ี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงรั้ว ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

  100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

อาคาร ศพด.อบต.
ไทยอุดมมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย
ต่อนักเรียน 

กอง
การศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ต่อเติมรั้วลานกีฬา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันไม่ให้ลูก
ฟุตบอลหรือลูก
วอลเลย์บอล กลิ้ง 
ออกมาบนเส้นทางสญัจร
ไปมาของประชาชน 

ต่อเติมรั้วลานกีฬาของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

  200,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึนใน
การเล่นกีฬา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างบ่อเก็บขยะ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด
และเป็นระเบยีบ 

ก่อสร้างบ่อเก็บขยะ หมู่
ที่ 9 จ านวน 1 แห่ง 

   100,000  จ านวน 
1 แห่ง 

หมู่บ้านดสูะอาด
เรียบร้อยเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด
และเป็นระเบยีบ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
จ านวน 1 แห่ง 

    50,000 จ านวน  
1 แห่ง 

หมู่บ้านดสูะอาด
เรียบร้อยเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
ภายในต าบล  

เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงต่อเติมและ
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
ภายในต าบล จ านวน 4 
หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 2 
2. หมู่ที่ 6 
3. หมู่ที่ 7 
3. หมู่ที่ 9  

  235,000 
 
 
 

200,000 
 
 

35,000 

70,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 

250,000 
 
 
 
 

250,000 

ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึง
พอใจท่ีดี 

สามารถใช้เป็นสถานท่ี
กลางในการจัดกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านได ้

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งระบบ 
อินเตอร์เนต็ ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร ์
เน็ต ศพด. อบต.ไทยอุดม 
เป็นการเพิ่มขดีความ 
สามารถการปฏบิัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

   100,000  ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
ของบุคลากร 
ศพด.อบต.
ไทยอุดม 

เพิ่มขีดความสามาถ
ในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร ของ ศพด. 
อบต.ไทยอุดม ให้เกิด 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

11 ซ่อมแซมเสียงตาม
สายภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

ด าเนินการซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายในต าบล  
หมู่ที่ 1 -9 

57,900 200,000 200,000 200,000 200,000 ประสิทธิ- 
ภาพในการใช้
งานของเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนและทาง
ราชการอย่างท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

12 ซ่อมแซมเสียงไร้สาย
ภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซมระบบ
เสียงไร้สายให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

ด าเนินการซ่อมแซมเสียง
ไรส้ายภายในต าบล หมู่ที่ 
1 - 9 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ประสิทธิ- 
ภาพในการใช้
งานของเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนและทาง
ราชการอย่างท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

13 ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะ  

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะให้มสีภาพท่ี
ใช้งานได้ดีสามารถ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะบริเวณ 
ตลาดนดั หมู่ที่ 2  
บ้านซับน้อย 

  45,000   ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนท่ี
ได้ใช้
ประโยชน์มี
ความพึง
พอใจท่ีดี 

มีห้องน้ าสาธารณะให้
มีสภาพที่ใช้งานไดด้ี
สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 13 โครงการ 57,900 475,000 1,025,000 1,465,000 1,645,000    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
บทบาทผู้น าท้องถิ่น
และผู้น าชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทาง
ประชารัฐ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ผู้น า  
และเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
สามารถน า 
ไปปฏิบตัิงานได ้

จัดการฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานตาม
หลักสตูร จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อป ี
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมความรู้ใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

อสม. ได้รับการ
พัฒนาความรู้
และมีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

2 ศูนย์เยาวชนระดับ 
พื้นที ่

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
และป้องกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการ
ศูนย์เยาวชนระดับพื้นท่ี 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

    20,000 ร้อยละ 70 ของ
จ านวนเด็กเยาวชน
ในสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เยาชนปลอดภัย
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ต าบลไทยอุดม 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ภายในต าบลไทยอุดม 

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ 
ให้แก่เยาวชนในต าบล 

  30,000 30,000 30,000 เยาวชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลไทยอุดม ท่ี
เข้าร่วมโครงการ  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เยาชนปลอดภัย
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านัก 
งานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการ 
ยุทธศาสตร์สระแก้ว 
เมืองแห่งความสุข 
ภายใต้ 4 ดี วิถี
พอเพียง 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านน างบประมาณไป
ขับเคลื่อนตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์จังหวัด
สระแก้ว เมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้ 4 ดี วิธี
พอเพียง 

อุดหนุนให้คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-9 

    90,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิของ
ส่วนราชการ อ าเภอ
และจังหวัด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภายใน 
 อ.คลองหาด และ  
จ.สระแก้ว 

อุดหนุนงบประมาณ 
ตามโครงการฯ ให้แก ่
 - ที่ท าการปกครอง  
   จ.สระแก้ว 
 - ศตส.อ.คลองหาด 

150,000 
 

50,000 
 

100,000 

150,000 
 

50,000 
 

100,000 

150,000 
 

50,000 
 

100,000 

150,000 
 

50,000 
 

100,000 

150,000 
 

50,000 
 

100,000 

จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ อ.คลอง
หาด และ  
จ.สระแก้ว ลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการ/กิจกรรม 
รณรงค์ ลด ละ เลิก 
อบายมุข 

เพื่อให้ประชาชน  
ต.ไทยอุดม ปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิ 

ประชาชนใน ต.ไทยอุดม   10,000   จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนใน 
ต.ไทยอุดม 
ปลอดจาก 
ยาเสพตดิ 

ส านัก 
งานปลัด 

รวม 6 โครงการ 450,000 450,000 490,000 480,000 590,000    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

เพื่อจัดหาเครื่องออก
ก าลังกายส าหรับ
หมู่บ้าน ไว้ให้
ประชาชนได้ใช้ออก 
ก าลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 3 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่ 1 
2. หมู่ที่ 4 
3. หมู่ที่ 7 

   300,000 
 

300,000 
 

600,000 
 
 

300,000 
300,000 

ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน ท า
ใหสุ้ขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต าบล 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬารู้รักสามัคคี รู้
แพ้รู้ชนะและท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ต าบลไทยอุดม 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ในต าบลได้รับ
ระโยชน ์

เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชน มีความ
สามัคครีู้แพ้รู้ชนะ 
และมรี่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการประเพณ ี
วันสงกรานต์และ 
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดงาน 
วันสงกรานต์และวันผูสู้งอาย ุ
ต าบลไทยอุดม จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนรู้รักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ความรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันส าคญั
ทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดอบรมส่งเสริมความรู้ตาม
หลักพุทธศาสนาวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น  
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนรู้รักษ์
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
บ้านหนองตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
รู้รักสามัคคี รู้แพรู้้ชนะ 
และท าให้ร่างกายแข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่คณะกรรมการ 
หมู่ที่ 4 เพื่อด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ 

   50,000  จ านวน  
 1 ครั้ง/ป ี

เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชน มีความ
สามัคครีู้แพ้รู้ชนะ และ
มีร่างกายแข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานสบื
สานวัฒนธรรมเบื้อง 
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน 
ประเพณีงานกาชาดของ 
จังหวัด 

อุดหนุนงบประมาณให้  
ที่ท าการ อ.คลองหาด 

60,000 60,000 60,000 
 
 

60,000 60,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

งานสืบสานวัฒนธรรมฯ 
ได้รับการสบืสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการจัดสร้าง
อุทยานพุทธมณฑล
สระแก้ว 

เพื่อจัดสร้างอุทยานพุทธ 
มณฑลสระแก้ว ส าหรับ
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง จ.สระแก้ว 

    100,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

จ.สระแก้ว มีศูนย์รวม
ทางจิตใจ และมสีถานท่ี
ส าหรับประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง 
การศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณให ้
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

  50,000   จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประเพณีบุญบั้งไฟไดร้ับ
การอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

กอง 
การศึกษา 

9 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท.ในงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
เกิดความรักสามัคคี รู้แพ้รู้
ชนะ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป  

  30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

เกิดความรักความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการ
จัดงานประเพณี
ของหมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ ์
ประเพณีของหมู่บ้าน 

อุดหนุนงบประมาณ 
เพื่อจัดงานประเพณ ี
ต่างๆ ของหมู่บ้านวังปืน 
เช่น งานสงกรานต์ ฯ 

   30,000  จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประเพณีที่ส าคญั
ของหมู่บ้านได้รบั
การสืบสาน 
อนุรักษ์สืบต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

11 อุดหนุน
งบประมาณ 
จัดการแข่งขันกีฬา  
อปท.สัมพันธ์  
อ.คลองหาด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา อปท.และ
เชื่อมความสมัพันธ์ 
ระหว่าง อปท. ท้ัง 7 
ต าบล ในอ าเภอ 
คลองหาด 

อุดหนุนงบประมาณให ้
เจ้าภาพในการจดัการ 
แข่งขันกีฬาฯ ปีละ 1 
ครั้ง 

   50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงาน 
จ้างได้ออกก าลังกาย 
และมีความสมัคร
สมานสามัคค ี

กอง 
การศึกษา 

12 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมกีฬามวย
ไทยต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มร ามวยไทย
ศิลปะแมไ่มม้วยไทย 
 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ศิลปะมวยไทยไดร้ับ
การสืบสานต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

13 จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ภายในต าบล 

เพื่อจัดกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
เช่น ท าบุญเยี่ยมวดั/
เวียนเทียน/ธรรมสัญจร/ 
ตักบาตรเทโว ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ได้รับการสบืทอด 

กอง 
การศึกษา 

รวม 13 โครงการ 865,000 865,000 945,000 1,325,000 1,645,000    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม         
 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารเฉลมิ 
พระเกียรติฯ หมู่ที่ 
4 

เพื่อก่อสร้างอาคารเฉลมิ
พระเกียรติฯ ส าหรบั
แลกเปลีย่น เรียนรู้ และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างอาคาร กว้าง 8 ม. 
ยาว 16 ม. สูง 3.50 ม. 

    1,500,000 จ านวน 
1 อาคาร 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ในการจัดกิจกรรม  
แลกเปลีย่น เรียนรู้ 
และอนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กตลาดนดัชุมชน 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
จ าหน่ายสินค้าการเกษตร
และสินค้าอื่นๆ ได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างลาน คสล.    
ตลาดนดัชุมชน ขนาด
พื้นที่ 1,300 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร  

   500,000  ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ประชาการมี
ความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีในการ
จ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรและสิ้นค้าต่างๆ
ที่ถูกสุขลักษณะใน
พื้นที่ เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างป้ายช่ือ
หมู่บ้านหมู่ที่ 7 

เพื่อหมู่บ้านมีป้ายช่ือท่ี
สามารถสังเกตได้ชัดเจน 

ก่อสร้างป้ายช่ือหมู่บ้าน  
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่
ที ่7 บ้านใหม่สามัคค ี

  300,000   จ านวน 
1 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านมีป้ายชื่อที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจน
สะดวกแก่การเดินทาง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสนามกีฬา 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา 
 - หมู่ที่ 2 
 - หมู่ที่ 3 
 - หมู่ที่ 4  
 - หมู่ที่ 8 

   12,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 

4,000,000 
 
 
 

4,000,000 

ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ประชาการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกายภายใน 
หมู่บ้านใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 เทลานแอสฟลัติกส ์
รพ.สต.ราชันย ์

เพื่อเทลานแอสฟลั
ติกส ์รพ.สต.ราชันย ์
เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมา 
รับบริการและติดต่อ 
ราชการ 

เทลานหน้า รพ.สต.ราชันย ์
เชื่อมต่อถนนขนาดพื้นไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร 

 700,000    จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนท่ีมารับ 
บริการและตดิต่อ 
ราชการได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนม ี
สถานท่ีพักผ่อน 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ 
หมู่ที่ 4 (ที่
สาธารณประโยชน์) 
จ านวน 1 แห่ง 

    5,000,000 จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี 
พักผ่อน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล พร้อมตดิตั้ง
สปอร์ตไลท ์หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
จ านวน 1 แห่ง 
พร้อมติดตั้งสปอรต์ไลท์ 

 300,000    จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต 
หอประชุมหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า 
หาความรู้ของ
ประชาชน 
 

ติดตั้งระบบอินเทอร์เนต็ 
หอประชุมหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 

  100,000   จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ี 
หาข้อมูลทาง 
อินเทอร์เน็ต 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงตลาดนดั
ชุมชน บริเวณ 
หมู่ที่ 2 บ้านซับ
น้อย 

เพื่อจัดให้มีสถานที่ใน
การค้าขายของชุมชน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงตลาดชุมชน ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน
สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได ้

  498,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
ที่ใช้บริการ
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การจับจ่ายใช้สอย 
และค้าขายบริเวณ
ตลาดนดัชุมชน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ห้องน้ าใช้เพียงพอ  

ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ จ านวน 1 แห่ง 
บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

99,000     ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ห้องน้ าใช้ เพิ่ม
ความสะดวก
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ใช้บริการประชาชน 
และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต. 
ไทยอุดม จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 
23 ม.  

  720,000   ร้อยละ 
70 ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจท่ีดี 

มีสถานท่ีส าหรับ
ใช้ประโยชน์และ
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม 11 โครงการ 99,000 1,000,000 1,609,000 12,600,000 10,600,000    
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
 4.10 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 

เพื่อสงเคราะห์และ
สร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ
ภายในต าบลไทยอุดม 

เพื่อสงเคราะห์และสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุภายในต าบลไทย
อุดม จ านวน 9 หมู่บ้าน  

  5,400,000 5,420,000 5,440,000 ผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน และมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมรีายได้และ
สามารถด ารงชีวิต 
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อสงเคราะห์และ
สร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้พิการ
ภายในต าบลไทยอุดม 

เพื่อสงเคราะห์และสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้
พิการภายในต าบลไทย
อุดม จ านวน 9 หมู่บ้าน  

  1,580,000 1,585,000 1,596,000 ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน และมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการมรีายได้และ
สามารถด ารงชีวิต 
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์และ
สร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้ป่วย
เอดสภ์ายในต าบล 
ไทยอุดม 

เพื่อสงเคราะห์และสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบล
ไทยอุดม จ านวน 9 
หมู่บ้าน  

  6,000 6,000 6,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่
ขึ้นทะเบียน
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน และมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์มรีายได้
และสามารถ
ด ารงชีวิต 
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 3 โครงการ 0 0 6,986,000 7,011,000 7,042,000    
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ           
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน เป็น 
การก าหนดพื้นท่ีการจัดเก็บ
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มปีระสิทธิภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน 
ทรัพย์สิน 
 - หมู่ที่ 1 - 9 ต.ไทย
อุดม 

 600,000 600,000 600,000  ร้อยละของ 
การจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพและ 
อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการจดัท าสื่อ 
ประชาสมัพันธ์ 
อบต. 

- เพื่อเผยแพรผ่ลการปฏิบตั ิ
งานและประชาสัมพันธ ์
งานของ อบต.ให้เป็นท่ีรู้จัก 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 
1. สื่อประชาสัมพันธ์
งานต่าง ๆ ของ อบต. 
2. สื่อประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บรายได้ ของ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
จากการได้รับรู ้

- ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
กองคลัง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพคณะ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงาน อบต. 
และผู้น าชุมชน 

เพื่อให้บุคลากรของ อบต. 
ไทยอุดม ได้พัฒนาความรู ้
ความสามารถและมี
วิสัยทัศน์ 
ที่กว้างไกล 

จัดการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานตาม
หลักสตูร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

บุคลากร อบต. 
ไทยอุดมไดร้ับการ
พัฒนาความรู ้
และมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการส่ง 
บุคลากรเข้ารับการ 
ฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน 
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงาน อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนบุคลากร  
 เข้ารับการฝึก  
 อบรม 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
5 โครงการส่งเสริมและ 

พัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษา (AEC) 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

สอนภาษาของ
ประเทศสมาชิก 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ให้กับ
พนักงานสมาชิกสภาฯ 
และผูบ้ริหาร 

   50,000  คุณภาพทาง 
ด้านภาษา 
ดีขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และ
พนักงาน สามารถ 
พูดภาษา (AEC) 
ได ้

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อ 
จัดจ้างและร่วมเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าตอบแทนแก่
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะ 
กรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
เป็นต้น 

    50,000 คุณภาพในการ  
ด าเนินงาน 
ของโครงการฯ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบรหิาร
ราชการและ 
ร่วมเป็นคณะ
กรรมต่างๆ 

ส านักงาน 
ปลัด 

7 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ/หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีเลือกตั้งซ่อม 
หรือครบวาระ 

จัดการเลือกตั้งซ่อม
หรือครบวาระ 

35,000 350,000 350,000 35,000 35,000 จ านวนครั้ง  
ในการจัดการ 
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ/ 
หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
เกิดประสิทธิผล 

ส านักงาน 
ปลัด 

8 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้บริการของ 
อบต. 

เพื่อจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ 
ให้บริการของ อบต. 

จัดท าโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ 
ให้บริการของ อบต. 1 
ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

อบต.รับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ 
ประชาชน เพื่อ
ปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์ 
กิจกรรม 5 ส. 

เพื่อให้สถานท่ีราชการ
มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยสะอาด 
เสรมิสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการท างาน 

ด าเนินกิจกรรม 
5 ส. ภายใน 
ที่ท าการ อบต. 

 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจ 
ของพนักงาน 

สถานท่ีราชการ 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
อบต.ไทยอุดม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนโครงการจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพรห่ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเผยแพรโ่ครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
สระแก้ว 

 30,000 30,000   จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนรับทราบและให้การ
สนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ  

ส านัก 
งานปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ สุจริตไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลไทยอุดม 
จ านวน 90 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
 90 คน 

เด็กและเยาวชนเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ สุจริตไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะประชุมสภา
ท้องถิ่นกับบทบาทสภา
ท้องถิ่นยุคใหม่ในการ
พิจารณาข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในกระบวนการและ
ขั้นตอนการประชุมสภา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และ
ได้เรียนรู้ทักษะการ
พิจารณาเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเงินสะสม 

สมาชิกสภา 
อบต.ไทยอุดม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในกระบวนการและ
ขั้นตอนการประชุมสภา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และ
ได้เรียนรู้ทักษะการ
พิจารณาเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเงินสะสม 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการจดัหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสมัพันธ์ภาษีท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยอุดม 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ของอบต. โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่าง 
ครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม
และสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนผู้อยู่
ในข่ายช าระภาษี
อากรภายใน
ต าบลไทยอุดม 
จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนในการช าระ
ภาษี สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  

ส านักงาน
ปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการ “หน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน และ
โครงการ “สระแก้ว
ผูกใจประสาน 
ให้บริการประชาชน” 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 
ตลอดจนรับทราบข้อมลู 
ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

ด าเนินงานตาม
โครงการฯ ในวันท่ี 
21 มิถุนายน 
2561 ณ 
โรงเรียนบ้านซับ
น้อย ต าบลไทย
อุดม 

   250,000  จ านวน  
1 ครั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
ให้บริการนอกพื้นที่ 
และได้รับทราบปัญหา
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
อบต.ไทยอุดม 

2,000 2,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

17 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดม้ี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคญั ด้านวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ธรรมาภิบาล เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส 

พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง  
อบต.ไทยอุดม 

2,000 2,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างมี
จิตส านึกและตระหนัก
ถึงผลเสียของการ
ทุจริตคอรัปช่ัน ต่อ
ประเทศชาติและ
ประชาชน  

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 17 โครงการ 989,000 1,624,000 1,680,000 1,950,000 1,100,000    
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประชุม
ประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดบริการ
สาธารณะต่างๆ  ออก
ให้บริการแก่ประชาชน 
และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
และแผนชุมชน 

จัดประชุมประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น และแผนชุมชนและ
ออกให้บริการประชาชน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ  
 ในแผนพัฒนาฯ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
และมสี่วนร่วม 
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 
และแผนชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการสร้าง
ความรักความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
(จิตอาสา) 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรักความสามคัคี
ปรองดอง 

จัดโครงการสร้างความรัก
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาติ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีความ
รักความสามัคค ี

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการสอน
ภาษาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
(AEC) 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้  
ทักษะ และฝึกฝนการ
ใช้ภาษา เป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

สอนภาษาของประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพทาง 
ด้านภาษา 
ดีขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ 
มีทักษะและ
สามารถสื่อสาร
ภาษาของประเทศ
สมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน
ได ้

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 
 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ระดับอ าเภอ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันท่วงท ี

อุดหนุน อปท.ท่ีเป็น
เจ้าภาพในการ
ด าเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การบริหารจัดการของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองระดับอ าเภอ 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ทันท่วงที 

อปท. 
ที่เป็น

เจ้าภาพฯ 

5 โครงการเฉลิม 
พระเกียรต ิ
และเทิดทลูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยฯ์ 

จัดกิจกรรมเกี่ยวการ
เฉลิมพระเกียรติและเทดิ
ทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชากร
ในต าบล ได้มี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สามารถมีกิจกรรม 
และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 5 โครงการ 215,000 215,000 365,000 365,000 365,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม          
    5.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง  
ที่ท าการ อบต.ไทย
อุดม 

เพื่อตกแต่งและต่อเตมิ
ภายในแต่ละส่วนงาน 
ให้สามารถใช้งานได้
เป็นสัดส่วนมากข้ึน 

ตกแต่งเติม อบต.หลังใหม ่   100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ  
 ของผู้ใช้บริการ 
 

อบต.หลังใหม่ 
สามารถใช้งานได้
เป็นสัดส่วนใน 
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบที่ท าการ อบต. 

เพื่อให้สถานท่ีราชการ
มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการ 
อบต. 

    400,000 ความปลอดภัย 
ของทรัพย์สิน 

ที่ท าการ อบต. 
มีความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศรอบ 
ที่ท าการ อบต. 

เพื่อให้ที่ท าการ อบต.
ไทยอุดมทัศนียภาพที่
สวยงาม ร่มรื่น 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบ 
ที่ท าการ อบต. 

  150,000 150,000  ความพึงพอใจ  
ของผู้มาติดต่อ 
ราชการ 

สถานท่ีราชการมี
ทัศนีย-ภาพที่
สวยงาม ร่มรื่น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.ไทยอุดม 

เพื่อให้มีโรงจอดรถ
ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถบรเิวณ
หน้าท่ีท าการ อบตไทยอุดม 
จ านวน 1 หลัง 

  230,000   ความพึงผู้ใจของ
ผู้ใช้บริการ 

มีโรงจอดรถ
ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ 0 0 480,000 250,000 500,000    
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แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งสินค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก   
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลติกคอน 
กรีต หมุ่ที่ 4 ให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติคอนกรีต หมู่ที่ 4 
จ านวน 2 สาย 
    1. ซอย 2 ทางเข้าวัด
หนองตะเคียน – โรงเรียนวัง
ปืน ระยะทาง 1,950 ม. 
    2. ซอย 3 ระยะทาง 
2,400 ม. 

   
 
 
 

5,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 
 

20,000,000 
 
 
 
 
 

20,000,000 

ระยะทาง 
4,350 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต เส้นเชื่อม 
หมู่ที่ 1 ต.ไทยอุดม – 
กับบ้านโพธ์ิเงิน  
ต.วังสมบูรณ์  
อ.วังสมบูรณ ์

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง  
6 ม. ยาว 710 ม. 

   4,510,000  ระยะทาง 
710 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 4 (ซอย 2) 
 – หมู่ที่ 9 ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 5 ระยะทาง 1,950 
ม. 

  7,300,000   ระยะทาง 
1,950 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านซับถาวร 
ต.ไทยอุดม - บ้านเขาจันทร์
แดง ต.คลองไก่เถื่อน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 
2,600 ม. 

   13,100,000  ระยะทาง 
2,600 ม. 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 – โรงโมเ่ก่า 
ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 4 ม. หนา 0.15 ม.  
ระยะทาง 650 ม. 

    6,607,000 ระยะทาง 
650 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรตี สายบ้าน
ซับน้อย – บ้านวังปืน  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง 8 ม. ยาว 7,775 ม. 

 15,200,000    ระยะทาง 
7,775 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
สายบ้านซับน้อย – หลัง
อ าเภอวังสมบรูณ ์

เพื่อซ่อมสร้างถนนให้
ได้มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8 ม. 
ยาว 3,700 ม. 

   12,800,000  3,700 ม. ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรตี ซอยห้า  
ม.4 – ม.9 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. 

   7,000,000  1,850 ม. ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 1 
 ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้
การไดด้ ี

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 600 ม. 

    1,481,000 ระยะทาง 
600 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต ซอยปรีชา – 
บ้านนายจ าเริญ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้
การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
750 ม. 

   1,660,000  ระยะทาง 
750 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านไทยสมาน - 
บ้านใหม่สามคัคี ต.ไทย
อุดม 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้
การไดด้ ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
8 ม. ยาว 5,000 ม. 

  35,050,000   ระยะทาง 
5,000 ม. 
 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

12 ซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
สายบ้านซับถาวร ต.ไทย
อุดม - บ้านเขาจันทร์แดง 
ต.คลองไกเ่ถื่อน 

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนให้ได้
มาตรฐานและ
สามารถใช้การ
ได้ด ี

ซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ยาว 2,080 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ไม่มไีหล่
ทาง 

   5,800,000  ระยะทาง
2,080 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ

สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ 0 15,200,000 42,350,000 48,870,000 28,088,000    
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แบบ ผ. ๐3 

เฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนได้ใช้/ประโยชน์ 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น สะดวกต่อการ
ท างาน เช่น โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะประชุม  
เก้าอี้ฟังบรรยาย เกา้อี้ท างาน ตู้เกบ็เอกสาร 
โต๊ะคอม ฯลฯ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนัก 
งำนปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อจัดซื้อเต้นท์แบบโค้ง 
 ขนาด 5x12x2.50 ม. 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านัก 
งานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น  สะดวกต่อการ
ท างานและเพื่อการบริการประชาชน  เช่น 
ล าโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซดีี ฯลฯ 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านัก 
งานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อจัดหา และจัดซื้อ ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นเพื่อ
อ านวยความสะดวก ในการเดินทางติดต่อ
ราชการ และให้บริการประชาชน เช่น 
รถยนต์นั่งส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก
(ดีเซล) อื่นๆ 

 850,000    ส านัก 
งานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น  สะดวกต่อการ
ท างาน และให้บริการประชาชน เช่น เครื่อง
ฉายสไลต ์กล้องถ่ายรูป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านัก 
งานปลัด 

6 
 
 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น สะดวกในต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องตดัหญ้า เครื่องท าน้ า
ร้อนน้ าเย็น และอื่นๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐3 

 
เฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนได้ใช้/ประโยชน์ 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าเพื่อบริการประชาชน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องพิมพ์ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านัก 
งานปลัด 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น สะดวกต่อการ
ท างานเพื่อให้บริการประชาชน เช่น เครื่อง
รับส่ง สัญญาณวิทยุ ฯลฯ 

50,000 50,000 150,000 50,000 50,000 ส ำนัก 
งำนปลัด 

9 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น สะดวกต่อการ
ท างานและให้การบริการประชาชน เด็กเล็ก 
เช่น ล าโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซดีี  ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
การศึกษา 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าเพื่อบริการประชาชน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องพิมพ์ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น สะดวกต่อการ
ท างาน และให้บริการประชาชน เช่น เครื่อง
ฉายสไลต ์กล้องถ่ายรูป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กอง
การศึกษา 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น  
สะดวกต่อการท างาน เช่น โต๊ะลงทะเบียน 
โต๊ะประชุม เก้าอี้ฟังบรรยาย ตูเ้กบ็เอกสาร 
โต๊ะคอมฯฯลฯ 

  50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

127 
 

แบบ ผ. ๐3 

เฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนได้ใช้/ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย ์

จัดซื้อครภุัณฑ์ ในการให้บริการประชาชน 
เช่น รถเข็นชนิดนั่งเครื่องช่ังน้ าหนัก เครื่อง
พ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ULV 
ฯลฯ 

100,000 100,000 250,000 100,000 100,000 ส านัก 
งานปลัด 

14 เคหะชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิ
กพร้อมกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน 
ชนิด 6 ล้อ  

   2,500,000  กองช่าง 

15 เคหะชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น  สะดวกต่อการ
ท างานและให้บริการประชาชน  เช่น กล้อง
ถ่ายรูป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

16 เคหะชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็น  สะดวกต่อการ
ท างานในการส ารวจเพื่อให้บริการประชาชน 
เช่น กล้องระดับเครื่องเจาะส ารวจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

17 เคหะชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าเพื่อบริการประชาชน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องพิมพ์ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐3 

เฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนได้ใช้/ประโยชน์ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 เคหะชุมชน ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อเพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น  
สะดวกต่อการท างาน เช่น โต๊ะลงทะเบียน 
โต๊ะประชุม เก้าอี้ฟังบรรยาย ตูเ้กบ็เอกสาร 
โต๊ะคอมฯฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

19 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าเพื่อบริการประชาชน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องพิมพ์ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

20 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อเพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น  
สะดวกต่อการท างาน เช่น โต๊ะลงทะเบียน 
โต๊ะประชุม เก้าอี้ฟังบรรยาย ตูเ้กบ็เอกสาร 
โต๊ะคอมฯฯลฯ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

รวม 20 รายการ 790,000 2,020,000 1,420,000 3,720,000 1,170,000  
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4.1 การติดตามและประเมินผล 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้ การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง                  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑             
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 

/แนวทาง ... 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง ... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 

/2. การวิเคราะห์ ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

/3.4 วิสัยทัศน์ ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์

 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

/แนวทาง ... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร ์

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 2565 รวม 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

จ านวน 

งบประมาณ
 

1               

2               

3               

4               

5               

รวม               
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1)  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  
 4) โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่

เพียงพอ  

4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
2)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมและ

ครบถ้วนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 

 

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


