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  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ในการประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลสายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น 
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 วรรค 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสายทอง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนส าหรับใช้ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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งานนโยบายและแผน 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสายทอง 
อ าเภอปา่โมก จงัหวดัอา่งทอง       

 
 



ส่วนที ่1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1. ดา้นกายภาพ 

1.1  ทีต่ั้ง 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  อยู่ทางทิศเหนือ ของที่ว่าการอ าเภอป่าโมก 
ตั้งอยู่   หมู่ที่ 4  ต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตัวอ าเภอป่าโมก ประมาณ 5 
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 12 กิโลเมตร  ต าบลสายทอง  มีเนื้อที่ประมาณ  
10.63  ตารางกิโลเมตร  หรือ 6,641  ไร่ ประกอบด้วย 
   - หมู่ 1 เนื้อที่ ประมาณ  1,556  ไร่ 
   - หมู่ 2 เนื้อที่ ประมาณ     985 ไร่ 
   - หมู่ 3 เนื้อที่ ประมาณ     755 ไร่ 
   - หมู่ 4 เนื้อที่ ประมาณ     757 ไร่ 
   - หมู่ 5 เนื้อที่ ประมาณ  1,087  ไร่ 
   - หมู่ 6 เนื้อที่ ประมาณ     631 ไร่ 
   - หมู่ 7 เนื้อที่ ประมาณ     331 ไร่ 
   - หมู่ 8 เนื้อที่ ประมาณ     539 ไร่ 
 1.2  ภมูปิระเทศ 
    พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลาก อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป รองลงมาคือท านา ท าสวน และค้าขาย  ต าบลสายทอง มีคลอง
ชลประทานไหลผ่านตลอดด้านหน้าหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย  
                  ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลโพสะและต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 
  ทิศใต้  ติดต่อ  ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

   ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช ต าบลหันสังข์ และ
ต าบล      ทับน้ า  อ า เภอบางประหัน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

   ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลโรงช้างและต าบลบางปลากด อ าเภอป่าโมก 
                      จังหวัดอ่างทอง 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
       มี 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
    ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม 
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
       ลักษณะของดินในต าบลสายทอง ประกอบด้วยดินหลายประเภท เช่นส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวปน   ดินร่วน ดินเหนียวปนดินทราย  ดินร่วนปนดินทราย เป็นต้น เกิดจากการทับถมของตะกอน
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ า  
 
 
 
                                                             
 



 1.4 ลักษณะแหล่งน้ า 
            ต าบลสายทอง มีคลองส่งน้ า  จ านวน 7 สาย ได้แก่ 
   - คลองบางน้อย หมู่ 2  

- คลองใส้ไก่ หมู่ 2 
   - คลองบางหูเชือก หมู่ 4  

- คลองรางยายทอง หมู่ 3 
   - คลองกระเชนทร์ หมู่ 5 
   - คลองยายอ่วม หมู่ 5 
   - คลองยายนวล หมู่ 6  
  หนองน้ า 1 แห่ง ได้แก่ หนองเจ็ดเส้น หมู่ที่ 6  
 1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
       ต าบลสายทองไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ มีแต่การส่งเสริมให้มีการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ ปลูกป่าบริเวณ 2 ข้างทาง สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานและริมแม่น้ าล าคลอง 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
               ต าบลสายทองแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

                                       
 
 
 หมูท่ี ่ 1 บา้นพายทอง 

นางสาวอัญชิสา    ชุ่มยิ้ม           เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายศิริศักดิ์   ทรงวุฒิเลิศ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   พ.อ.อ.บัญญัติ      ชุ่มยิ้ม  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายเลอศักดิ์       จันทร์ไทย เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



   นายยม         ชุ่มยิ้ม  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พื้นที ่ อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๒  ต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๕ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอป่าโมก 

                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
                 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๗ ต าบลโรงช้าง ,หมู่ที่ ๘ ต าบลสายทอง 

     ประวตัหิมูบ่า้น  
    หมู่ที่ 1 บ้านพายทอง สันนิษฐานว่าจะตั้งชื่อตามชื่อวัดพายทองที่ตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้นของ
เขตหมู่บ้านด้านทิศใต้ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่หมู่ที่  5  ต.โรงช้าง ประวัติของวัดพายทองมีเรื่องเล่าจาก
ผู้สูงอายุเล่าให้บุตรหลานฟังกันต่อๆ มาว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเจ้านายชั้นสูงออกมาเยี่ยมเยือนดูแล
ทุกข์สุขของราษฎรโดย ทางน้ าพายเรือมา บังเอิญพายหลุดมือตกจมน้ าตรงหน้าวัด  ตามเรื่องเล่าว่าเป็น
พายทองค า (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพายที่เลี่ยมด้วยทองค าเฉพาะบางส่วน) จึงตั้งชื่อวัดว่า “ วัดพายทอง 
” ชุมชนที่อยู่ใกล้วัดจึงตั้งชื่อว่า “ชุมชนบ้านพายทอง” ตามชื่อวัด 
 
 หมูท่ี ่ 2  บา้นคลองพทุรา 

นายประทีป     แก้วมณี  เป็นก านัน 
   นางธนาภา      จิตรอักษร เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายปรีชา       พุทธิวัย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมพงษ์     สุขทอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               นายศิริชัย       ตันเจริญ    เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พื้นที ่ อาณาเขต 
                 ทิศเหนือติดต่อกับ         หมู่ที่ 3 ต าบลสายทอง                

             ทิศใต้ติดต่อกับ         หมู่ที่ 3 ต าบลโรงช้าง 
               ทิศตะวันออกติดต่อกับ     หมู่ที่ 8 ต าบลสายทอง 

ประวตัหิมูบ่า้น 
ในสมัยโบราณประชาชนในหมู่บ้านสวนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และเลี้ยงสัตว์ มีน้ า

จากแม่น้ าล าคลองเป็นหัวใจส าคัญในการท าการเกษตร ในบริเวณ 2 ฝั่งคลองชาวบ้านนิยมปลูกต้นพุทรา
ไว้เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ บ้านคลองพุทรา” เป็นที่ราบลุ่ม  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน  
นอกจากคลองชลประทาน               มีน้ าท่วมเป็นบางปี  ภูมิอากาศเป็น  ๓  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดู
หนาว  การการคมนาคมสะดวก  มีถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางถึงตลาดและที่ว่าการอ าเภอ 

 
 

 
 หมูท่ี ่ 3 บา้นทา่ควาย  

นายยงยศ  พยอมแย้ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
            นายสุเทพ  ป่าพฤกษา   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางปทุม    แถบทอง   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางอ านวย  ผลโชค   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิโรจน์   เฉลิมฤกษ์             เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               นายพินิจ   บุญปกครอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น     
  บ้านท่าควาย เดิมเป็นหมู่บ้านริมคลอง มีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ
เป็น จ านวนมากและจะต้องน ามาลงคลองนี้เป็นประจ าทุกวัน จึงได้ชื่อว่า “บ้านท่าควาย” จนถึงปัจจุบันนี้ 



 
 หมูท่ี ่ 4  บา้นบางหูเชอืก 

นายฉลอง    โพธิสุวรรณ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสุมาลี    เฉลิมไทย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิวัตร    ชูวงค์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสหเดช   แก้วมะณี  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายอ านวย   เฉลิมฤกษ์  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น 
   บ้านบางหูเชือก  หมู่ที่ 4 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง บ้านบางหูเชือก 
(หมู่ที่ 4)  ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อคลองบางหูเชือก ใช้สัญจรไปมา และการ
ค้าขายระหว่างอ าเภอป่าโมก กับ อ าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชึ่งสมัยก่อนใช้เรือเป็น
พาหนะ เป็นลักษณะเรือแจว ฃึ่งประกอบด้วยหลักแจว ใบแจว และหูเชือก ฃึ่งสมัยนั้นคลองมีกระแสน้ า
ค่อนข้างแรง อุปกรณ์ที่ใช้กับเรือแจวเสียหายอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะเชือก ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงใช้
ภูมิปัญญาและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือพวกกระเจา ใช้ฟ่ันเชือกเป็นอุปกรณ์ท าหูเชือกขาย จึงสันนิษฐาน
ว่า ผู้ที่สัญจรไปมาเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บางหูเชือก และเรียกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ค าว่าคลองหายไป
เหลือแต่เพียง “บางหูเชือก” 
 
 หมูท่ี ่ 5 บา้นคลองกะเชนทร ์

นายสมควร   กลิ่นจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                               นายชูกิจ      ชวูงค์                   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางส าอาง   ถมมาลา   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิรัตน์    ชชูีพ  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายมานะศิลป์  คงเจริญ   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  บ้านคลองคะเชนทร์ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม ท านา ท าสวน โดย
จะท านาปรังเป็นส่วนใหญ่  มีคลองตัดผ่านกลางหมู่บ้าน จึงเรียกว่า “คลองกะเชนทร์” 
 
 
 
 หมูท่ี ่ 6  บา้นคลองยายนวล 

นายเสริมชัย     ปานพรหม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายบุญมา       ศรีแสง  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสายัณห์     แก้วเกตุ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสุนิสา        อภัยจิต  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นางสมหมาย    สุภาภพ  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ผ่านมา ชาวบ้านแถวนี้ มีความเป็นอยู่แบบชาวนาชนบท มีการ
เลี้ยงควาย และวัวเป็นฝูงๆ และก็มีทางควายที่จะเดินออกไปทางทุ่งนา และหนองเจ็ดเส้นแค่ทางเดียวคือ
ทางบ้านของยายนวล ยายนวลเป็นพี่สาวของยายเนย ไม่ปรากฏนามสกุล เมื่อควายเดินบ่อยๆเข้า ทางก็
เป็นหลุมลึกทุกๆปี และมีน้ าไหลหลาก จากทางควายข้างบ้านของยายนวล ก็กลายเป็นคลองข้างบ้านของ
ยายนวล ต่อมาค าว่าข้างก็หายไป เหลือแต่ค าว่า คลองยายนวล จนมาถึงปัจจุบัน  

 หมูท่ี ่ 7  บา้นหวัไผ ่
นายสายัณห์ เกิดนาค  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 



   นายเชาวลิต วงค์เงิน  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายอ านาจ      พรหมพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายกวิน         แย้มฤดี  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายทวี           กันภัย  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  บ้านหัวไผ่ ประชาชนในหมู่บ้านนิยมปลูกต้นไผ่ไว้ใช้งาน เช่น ท าค้างถั่ว ไม้ค้ ากล้วย ท า
สะพานเดินเวลาเกิดน้ าท่วม และพ้ืนที่ติดกับบ้านหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง คนทั่วไปมักเรียกว่า
คน  หัวไผ่ จนถึงปัจจุบัน จึงเรียกว่า “บ้านหัวไผ่”  
 
 หมูท่ี ่ 8  บา้นคลองโพธิ ์

นายจรัญ    นิ่มพงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมศักดิ์     ทีฑะ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิชิต     โพธิ์สุวรรณ์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายส าราญ  สังข์ทอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายณรงค์   ศรีสวัสดิ์  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
 ชุมชนหมู่ที่ ๘ บ้านพายทอง สันนิษฐานว่าจะตั้งชื่อตามชื่อวัดพายทองที่ตั้งอยู่ฝั่งตรง

ข้ามหมู่บ้าน ด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่หมู่ที่ ๕ ต าบลโรงช้าง ประวัติของวัดพายทอง มีเรื่องเล่า
จากผู้สูงอายุเล่าให้บุตรหลานฟังกันต่อ ๆ มาว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเจ้านายชั้นสูงออกมาเยี่ยมเยือน
ดูแลทุกข์สุขของราษฎร โดยทางน้ า เมื่อพายเรือมาบังเอิญพายหลุดมือตกจมน้ าตรงหน้าวัด ตามเรื่องเล่า
ว่าเป็นพายทองค า (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพายที่เลี่ยมด้วยทองค าเฉพาะบางส่วน) จึงตั้งชื่อว่า “วัดพาย
ทอง” ชุมชนที่อยู่กลุ่มใกล้วัดจึงตั้งชื่อว่า “ชุมชนวัดพายทอง” ตามชื่อ                                  
 

 
2.2 เขตการเลือกตั้ง 
      ต าบลสายทอง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านพายทอง หมู่ที่ 1 
2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านคลองพุดทรา หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 
3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 
4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านบางหูเชือก หมู่ที่ 4 
5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านคลองคะเชนทร์ หมู่ที่ 5 
6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านคลองยายนวล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 

 
3. ประชากร        
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

1)   มี  8  หมู่บ้าน      จ านวนหลังคาเรือน   1,050 หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    3,177  คน  รายละเอียดดังนี้ 
 

หมูท่ี ่ ชื่อบา้น 
จ านวนประชากร 

จ านวนครวัเรือน 
ชาย หญิง    รวม 

1 บ้านพายทอง 129 146 275 115 
2 บ้านคลองพุดทรา 204 233 437 136 



3 บ้านท่าควาย 176 266 442 134 
4 บ้านบางหูเชือก 204 246 450 172 
5 บ้านคลองกระเชนทร์ 341 391 732 221 
6 บ้านคลองยายนวล 143 156 299 100 
7 บ้านหัวไผ่ 150 152 302 103 
8 บ้านคลองโพธิ์ 115 125 240 69 

  
 

ข้อมลูจากส านักทะเบยีนอ าเภอปา่โมก  ณ วนัที ่12 ตลุาคม 2559  
 

4.  สภาพทางสงัคม 
 4.1 การศึกษา      

 โรงเรียนประถมศึกษา 2  แห่ง  
      - โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
      - โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา    1  แห่ง 
      - โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
 
 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2  แห่ง 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) 
 4.2  สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพายทอง  หมู่ที่ 1 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายทอง หมู่ที่ 5 
 

5. ระบบบรกิารขัน้พื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง่ 

ใช้คมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนสายหลักคือถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย คือ 
1. ถนนลาดยาง รพช. เส้นเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 7 ระยะทาง

ประมาณ   8,250 เมตร 
2. ถนนลาดยาง  รพช. เส้นทางหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ  2,000  

เมตร  
 5.2 ไฟฟา้     

1. หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จ านวน 8 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,048 ครัวเรือน คิด
เป็น                              99.80 %   

  2. ครัวเรือนที่ใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล ) 2 ครัวเรือน  
                       คิดเป็น  0.20  %   

5.3 การประปา  
  ต าบลสายทองมีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ประปาชนบทบ้านพายทอง  
 5.4 โทรศัพท ์ 

ต าบลสายทองมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  9  ตู้ 
 5.5 ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 
  ไม่มี 



 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนในต าบลสายทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ปลูกถ่ัว ปลูกมัน 
เป็นต้น 
 6.2 การประมง 
  ในเขตต าบลสายทอง ไม่มีการประกอบอาชีพประมง  
 6.3 การปศสุัตว ์
  เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ และนกกระทา เป็นต้น 
 6.4 การบรกิาร 
  - รา้นเกมส ์จ านวน 2 รา้น 
  - ปั๊มน้ ามัน (ปั้มหลอด) จ านวน  3  แห่ง 

- ร้านค้าต่างๆ จ านวน 32  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย จ านวน 2  แห่ง 
- ห้องเช่า จ านวน  6  แห่ง 
- ร้านซ่อมรถ  จ านวน 4 แห่ง  

 6.5 การท่องเทีย่ว 
  ต าบลสายทองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 1 แห่ง คือ หนองเจ็ดเส้น 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลสายทองไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

6.7 การพาณชิย์และกลุม่อาชีพ  
  -  กลุ่มแม่บ้านสายทองพัฒนา  หมู่ที่ 4  จ านวน  1   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเย็บผ้า     หมู่ที่ 5    จ านวน  1   กลุ่ม 
  -  กลุ่มขนมไทย  หมู่ที่ 1    จ านวน  1   กลุ่ม 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 7.1 การนบัถือศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อผอม จัดขึ้นระหว่างเสาร์อาทิตย์แรกหลังประเพณีสงกรานต์ 
ของทุกปี 
 7.3 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิ่น 
  ใช้ภาษาไทยถิ่นกลาง เป็นภาษาประจ าถิ่น 

7.4 สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ต าบลสายทอง ไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองหรือของที่ระลึกประจ าท้องถิ่น 
 

8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 8.1 น้ า 
  ต าบลสายทอง มีแต่แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 8.2 ปา่ไม ้
  ต าบลสายทอง ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 8.3 ภเูขา 
  ต าบลสายทอง ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
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ส่วนที ่1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1. ดา้นกายภาพ 

1.1  ทีต่ั้ง 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  อยู่ทางทิศเหนือ ของที่ว่าการอ าเภอป่าโมก ตั้งอยู่   
หมู่ที่ 4  ต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตัวอ าเภอป่าโมก ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่าง
จากตัวจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 12 กิโลเมตร ต าบลสายทอง  มีเนื้อที่ประมาณ  10.63  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
6,641  ไร่ ประกอบด้วย 
   - หมู่ 1 เนื้อที่ ประมาณ  1,556  ไร่ 
   - หมู่ 2 เนื้อที่ ประมาณ     985 ไร่ 
   - หมู่ 3 เนื้อที่ ประมาณ     755 ไร่ 
   - หมู่ 4 เนื้อที่ ประมาณ     757 ไร่ 
   - หมู่ 5 เนื้อที่ ประมาณ  1,087  ไร่ 
   - หมู่ 6 เนื้อที่ ประมาณ     631 ไร่ 
   - หมู่ 7 เนื้อที่ ประมาณ     331 ไร่ 
   - หมู่ 8 เนื้อที่ ประมาณ     539 ไร่ 
 1.2  ภมูปิระเทศ 
    พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป รองลงมาคือท านา ท าสวน และค้าขาย  ต าบลสายทอง มีคลองชลประทานไหล
ผ่านตลอดด้านหน้าหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย  
                  ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลโพสะและต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศใต้  ติดต่อ  ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

   ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช ต าบลหันสังข์ และต าบล      
ทับน้ า อ าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลโรงช้างและต าบลบางปลากด อ าเภอป่าโมก 
                      จังหวัดอ่างทอง 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
       มี 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
    ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม 
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
       ลักษณะของดินในต าบลสายทอง ประกอบด้วยดินหลายประเภท เช่นส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปน   
ดินร่วน ดินเหนียวปนดินทราย  ดินร่วนปนดินทราย เป็นต้น เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ า  
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 1.4 ลักษณะแหล่งน้ า 
            ต าบลสายทอง มีคลองส่งน้ า  จ านวน 7 สาย ได้แก่ 
   - คลองบางน้อย หมู่ 2  

- คลองใส้ไก่ หมู่ 2 
   - คลองบางหูเชือก หมู่ 4  

- คลองรางยายทอง หมู่ 3 
   - คลองกระเชนทร์ หมู่ 5 
   - คลองยายอ่วม หมู่ 5 
   - คลองยายนวล หมู่ 6  
  หนองน้ า 1 แห่ง ได้แก่ หนองเจ็ดเส้น หมู่ที่ 6  
 1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
       ต าบลสายทองไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ มีแต่การส่งเสริมให้มีการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
ปลูกป่าบริเวณ 2 ข้างทาง สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานและริมแม่น้ าล าคลอง 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
               ต าบลสายทองแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
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 หมูท่ี ่ 1 บา้นพายทอง 

นางสาวอัญชิสา    ชุ่มยิ้ม           เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายศิริศักดิ์   ทรงวุฒิเลิศ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   พ.อ.อ.บัญญัติ      ชุ่มยิ้ม  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายเลอศักดิ์       จันทร์ไทย เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายยม         ชุ่มยิ้ม  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พื้นที ่ อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๒  ต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๕ ต าบลโรงช้าง  อ าเภอป่าโมก 

                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๗ ต าบลโรงช้าง ,หมู่ที่ ๘ ต าบลสายทอง 

     ประวตัหิมูบ่า้น  
    หมู่ที่ 1 บ้านพายทอง สันนิษฐานว่าจะตั้งชื่อตามชื่อวัดพายทองที่ตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้นของเขต
หมู่บ้านด้านทิศใต้ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ที่  5  ต.โรงช้าง ประวัติของวัดพายทองมีเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุเล่า
ให้บุตรหลานฟังกันต่อๆ มาว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเจ้านายชั้นสูงออกมาเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขของราษฎร
โดย ทางน้ าพายเรือมา บังเอิญพายหลุดมือตกจมน้ าตรงหน้าวัด  ตามเรื่องเล่าว่าเป็นพายทองค า (สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นพายที่เลี่ยมด้วยทองค าเฉพาะบางส่วน) จึงตั้งชื่อวัดว่า “ วัดพายทอง ” ชุมชนที่อยู่ใกล้วัดจึงตั้งชื่อว่า 
“ชุมชนบ้านพายทอง” ตามชื่อวัด 
 
 หมูท่ี ่ 2  บา้นคลองพทุรา 

นายประทีป     แก้วมณี  เป็นก านัน 
   นางธนาภา      จิตรอักษร เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายปรีชา       พุทธิวัย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมพงษ์     สุขทอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               นายศิริชัย       ตันเจริญ    เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พื้นที ่ อาณาเขต 
                 ทิศเหนือติดต่อกับ         หมู่ที่ 3 ต าบลสายทอง                

             ทิศใต้ติดต่อกับ         หมู่ที่ 3 ต าบลโรงช้าง 
               ทิศตะวันออกติดต่อกับ     หมู่ที่ 8 ต าบลสายทอง 

ประวตัหิมูบ่า้น 
ในสมัยโบราณประชาชนในหมู่บ้านสวนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และเลี้ยงสัตว์ มีน้ าจากแม่น้ า

ล าคลองเป็นหัวใจส าคัญในการท าการเกษตร ในบริเวณ 2 ฝั่งคลองชาวบ้านนิยมปลูกต้นพุทราไว้เป็นจ านวนมาก 
ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ บ้านคลองพุทรา” เป็นที่ราบลุ่ม  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน  นอกจากคลองชลประทาน               
มีน้ าท่วมเป็นบางปี  ภูมิอากาศเป็น  ๓  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  การการคมนาคมสะดวก  มีถนนคอนกรีต  
ถนนลาดยางถึงตลาดและที่ว่าการอ าเภอ 
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 หมูท่ี ่ 3 บา้นทา่ควาย  

นายยงยศ  พยอมแย้ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
            นายสุเทพ  ป่าพฤกษา   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางปทุม    แถบทอง   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางอ านวย  ผลโชค   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิโรจน์   เฉลิมฤกษ์             เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               นายพินิจ   บุญปกครอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น     
  บ้านท่าควาย เดิมเป็นหมู่บ้านริมคลอง มีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือเป็น 
จ านวนมากและจะตอ้งน ามาลงคลองนี้เป็นประจ าทุกวัน จึงได้ชื่อว่า “บ้านท่าควาย” จนถึงปัจจุบันนี้ 
 
 หมูท่ี ่ 4  บา้นบางหูเชอืก 

นายฉลอง    โพธิสุวรรณ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสุมาลี    เฉลิมไทย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิวัตร    ชูวงค์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสหเดช   แก้วมะณี  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายอ านวย   เฉลิมฤกษ์  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น 
   บ้านบางหูเชือก  หมู่ที่ 4 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง บ้านบางหูเชือก (หมู่ที่ 
4)  ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อคลองบางหูเชือก ใช้สัญจรไปมา และการค้าขายระหว่าง
อ าเภอป่าโมก กับ อ าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชึ่งสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะ เป็นลักษณะเรือ
แจว ฃึ่งประกอบด้วยหลักแจว ใบแจว และหูเชือก ฃึ่งสมัยนั้นคลองมีกระแสน้ าค่อนข้างแรง อุปกรณ์ที่ใช้กับเรือ
แจวเสียหายอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะเชือก ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงใช้ภูมิปัญญาและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือพวก
กระเจา ใช้ฟ่ันเชือกเป็นอุปกรณ์ท าหูเชือกขาย จึงสันนิษฐานว่า ผู้ที่สัญจรไปมาเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บางหูเชือก และ
เรียกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ค าว่าคลองหายไปเหลือแต่เพียง “บางหูเชือก” 
 
 หมูท่ี ่ 5 บา้นคลองกะเชนทร์ 

นายสมควร   กลิ่นจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                               นายชูกิจ      ชวูงค์                   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางส าอาง   ถมมาลา   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิรัตน์    ชชูีพ  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายมานะศิลป์  คงเจริญ   เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  บ้านคลองคะเชนทร์ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม ท านา ท าสวน โดยจะท านา
ปรังเป็นส่วนใหญ่  มีคลองตัดผ่านกลางหมู่บ้าน จึงเรียกว่า “คลองกะเชนทร์” 
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 หมูท่ี ่ 6  บา้นคลองยายนวล 

นายเสริมชัย     ปานพรหม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายบุญมา       ศรีแสง  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสายัณห์     แก้วเกตุ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสุนิสา        อภัยจิต  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นางสมหมาย    สุภาภพ  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ผ่านมา ชาวบ้านแถวนี้ มีความเป็นอยู่แบบชาวนาชนบท มีการเลี้ยงควาย 
และวัวเป็นฝูงๆ และก็มีทางควายที่จะเดินออกไปทางทุ่งนา และหนองเจ็ดเส้นแค่ทางเดียวคือทางบ้านของยาย
นวล ยายนวลเป็นพี่สาวของยายเนย ไม่ปรากฏนามสกุล เมื่อควายเดินบ่อยๆเข้า ทางก็เป็นหลุมลึกทุกๆปี และมีน้ า
ไหลหลาก จากทางควายข้างบ้านของยายนวล ก็กลายเป็นคลองข้างบ้านของยายนวล ต่อมาค าว่าข้างก็หายไป 
เหลือแต่ค าว่า คลองยายนวล จนมาถึงปัจจุบัน  

 หมูท่ี ่ 7  บา้นหวัไผ่ 
นายสายัณห์ เกิดนาค  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

   นายเชาวลิต วงค์เงิน  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายอ านาจ      พรหมพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายกวิน         แย้มฤดี  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายทวี           กันภัย  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
  บ้านหัวไผ่ ประชาชนในหมู่บ้านนิยมปลูกต้นไผ่ไว้ใช้งาน เช่น ท าค้างถั่ว ไม้ค้ ากล้วย ท าสะพาน
เดินเวลาเกิดน้ าท่วม และพ้ืนที่ติดกับบ้านหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง คนทั่วไปมักเรียกว่าคน  หัวไผ่ จนถึง
ปัจจุบัน จึงเรียกว่า “บ้านหัวไผ่”  
 
 หมูท่ี ่ 8  บา้นคลองโพธิ ์

นายจรัญ    นิ่มพงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมศักดิ์     ทีฑะ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิชิต     โพธิ์สุวรรณ์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายส าราญ  สังข์ทอง  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายณรงค์   ศรีสวัสดิ์  เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวตัหิมูบ่า้น  
 ชุมชนหมู่ที่ ๘ บ้านพายทอง สันนิษฐานว่าจะตั้งชื่อตามชื่อวัดพายทองที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน 

ด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลโรงช้าง ประวัติของวัดพายทอง มีเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุเล่าให้
บุตรหลานฟังกันต่อ ๆ มาว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเจ้านายชั้นสูงออกมาเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขของราษฎร 
โดยทางน้ า เมื่อพายเรือมาบังเอิญพายหลุดมือตกจมน้ าตรงหน้าวัด ตามเรื่องเล่าว่าเป็นพายทองค า (สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นพายที่เลี่ยมด้วยทองค าเฉพาะบางส่วน) จึงตั้งชื่อว่า “วัดพายทอง” ชุมชนที่อยู่กลุ่มใกล้วัดจึงตั้งชื่อว่า 
“ชุมชนวัดพายทอง” ตามชื่อ                                  
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2.2 เขตการเลือกตั้ง 
      ต าบลสายทอง แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 6 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านพายทอง หมู่ที่ 1 
2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านคลองพุดทรา หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 
3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 
4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านบางหูเชือก หมู่ที่ 4 
5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านคลองคะเชนทร์ หมู่ที่ 5 
6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านคลองยายนวล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 

 
3. ประชากร        
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

1)   มี  8  หมู่บ้าน      จ านวนหลังคาเรือน   1,050 หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    3,177  คน  รายละเอียดดังนี้ 
 

หมูท่ี ่ ชื่อบา้น 
จ านวนประชากร 

จ านวนครวัเรือน 
ชาย หญิง    รวม 

1 บ้านพายทอง 129 146 275 115 
2 บ้านคลองพุดทรา 204 233 437 136 
3 บ้านท่าควาย 176 266 442 134 
4 บ้านบางหูเชือก 204 246 450 172 
5 บ้านคลองกระเชนทร์ 341 391 732 221 
6 บ้านคลองยายนวล 143 156 299 100 
7 บ้านหัวไผ่ 150 152 302 103 
8 บ้านคลองโพธิ์ 115 125 240 69 

  
 

ข้อมลูจากส านักทะเบยีนอ าเภอปา่โมก  ณ วนัที่ 12 ตลุาคม 2559  
 

4.  สภาพทางสงัคม 
 4.1 การศึกษา      

 โรงเรียนประถมศึกษา 2  แห่ง  
      - โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
      - โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา    1  แห่ง 
      - โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
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   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2  แห่ง 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) 
 4.2  สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพายทอง  หมู่ที่ 1 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายทอง หมู่ที่ 5 
 

5. ระบบบรกิารขัน้พื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง่ 

ใช้คมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนสายหลักคือถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย คือ 
1. ถนนลาดยาง รพช. เส้นเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 7 ระยะทางประมาณ   

8,250 เมตร 
2. ถนนลาดยาง  รพช. เส้นทางหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ  2,000  เมตร  

 5.2 ไฟฟา้     
1. หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จ านวน 8 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,048 ครัวเรือน คิดเป็น                              

99.80 %   
  2. ครัวเรือนที่ใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล ) 2 ครัวเรือน  
                       คิดเป็น  0.20  %   

5.3 การประปา  
  ต าบลสายทองมีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ประปาชนบทบ้านพายทอง  
 5.4 โทรศัพท ์ 

ต าบลสายทองมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  9  ตู้ 
 5.5 ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 
  ไม่มี 
 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนในต าบลสายทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ปลูกถ่ัว ปลูกมัน เป็นต้น 
 6.2 การประมง 
  ในเขตต าบลสายทอง ไม่มีการประกอบอาชีพประมง  
 6.3 การปศสุัตว ์
  เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ และนกกระทา เป็นต้น 
 6.4 การบรกิาร 
  - รา้นเกมส ์จ านวน 2 รา้น 
  - ปั๊มน้ ามัน (ปั้มหลอด) จ านวน  3  แห่ง 

- ร้านค้าต่างๆ จ านวน 32  แห่ง 
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- ร้านเสริมสวย จ านวน 2  แห่ง 
- ห้องเช่า จ านวน  6  แห่ง 
- ร้านซ่อมรถ  จ านวน 4 แห่ง  

 6.5 การท่องเทีย่ว 
  ต าบลสายทองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 1 แห่ง คือ หนองเจ็ดเส้น 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลสายทองไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

6.7 การพาณชิย์และกลุม่อาชีพ  
  -  กลุ่มแม่บ้านสายทองพัฒนา  หมู่ที่ 4  จ านวน  1   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเย็บผ้า     หมู่ที่ 5    จ านวน  1   กลุ่ม 
  -  กลุ่มขนมไทย  หมู่ที่ 1    จ านวน  1   กลุ่ม 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 7.1 การนบัถือศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อผอม จัดขึ้นระหว่างเสาร์อาทิตย์แรกหลังประเพณีสงกรานต์ ของทุกปี 
 7.3 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิ่น 
  ใช้ภาษาไทยถิ่นกลาง เป็นภาษาประจ าถิ่น 

7.4 สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ต าบลสายทอง ไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองหรือของที่ระลึกประจ าท้องถิ่น 
 

8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 8.1 น้ า 
  ต าบลสายทอง มีแต่แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 8.2 ปา่ไม ้
  ต าบลสายทอง ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 8.3 ภเูขา 
  ต าบลสายทอง ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
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ส่วนที ่ส่วนที ่22 
 

สรปุผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2557-2560) 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรปุสถานการณ์พฒันา การตั้งงบประมาณ การเบกิจา่ยงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา 

(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561) 
(พ.ศ. 2560 – 2562) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   
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    ➢ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)  และ (พ.ศ. 2558-2562) 

สรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2557 
 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 36.0 
34.2

9 
12,085,050.0

0 
44.53 4.0 

11.1
1 

490,000.00 11.73 4.0 
11.4

3 
430,705.00 

14.1
5 

3.0 8.82 330,705.00 11.24 3.0 8.82 330,705.00 11.24 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

27.0 
25.7

1 
6,909,000.00 25.46 13.0 

36.1
1 

1,972,990.00 47.21 12.0 
34.2

9 
1,689,308.43 

55.5
1 

12.0 
35.2

9 
1,689,308.43 57.39 12.0 

35.2
9 

1,689,308.43 57.39 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

7.0 6.67 120,000.00 0.44 3.0 8.33 40,000.00 0.96 3.0 8.57 30,600.00 1.01 3.0 8.82 30,600.00 1.04 3.0 8.82 30,600.00 1.04 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 7.0 6.67 362,715.00 1.34 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.0 5.71 880,000.00 3.24 2.0 5.56 171,000.00 4.09 2.0 5.71 161,000.00 5.29 2.0 5.88 161,000.00 5.47 2.0 5.88 161,000.00 5.47 

6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.0 6.67 365,000.00 1.34 5.0 
13.8

9 
205,000.00 4.91 5.0 

14.2
9 

165,280.00 5.43 5.0 
14.7

1 
165,280.00 5.62 5.0 

14.7
1 

165,280.00 5.62 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

15.0 
14.2

9 
6,420,000.00 23.65 9.0 

25.0
0 

1,300,000.00 31.11 9.0 
25.7

1 
566,556.50 

18.6
2 

9.0 
26.4

7 
566,556.50 19.25 9.0 

26.4
7 

566,556.50 19.25 

รวม 105.0 
 

27,141,765.0
0  

36.0 
 

4,178,990.00 
 

35.0 
 

3,043,449.93 
 

34.0 
 

2,943,449.93 
 

34.0 
 

2,943,449.93 
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สรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2558 
 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครง การ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครง 
การ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครง 
การ 

คิด
เปน็ 

งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครง 
การ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครง 
การ 

คิด
เปน็ 

งบประมาณ คิดเปน็ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 34.0 32.69 9,175,000.00 
33.3

6 
2.0 7.14 1,100,400.00 

20.7
9 

2.0 
10.0

0 
789,024.00 

18.1
3 

2.0 10.53 789,024.00 
32.7

7 
2.0 

10.5
3 

789,024.00 32.77 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา    การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

27.0 25.96 9,139,800.00 
33.2

3 
10.0 

35.7
1 

1,573,790.00 
29.7

3 
5.0 

25.0
0 

1,194,884.28 
27.4

5 
5.0 26.32 1,194,884.28 

49.6
2 

5.0 
26.3

2 
1,194,884.28 49.62 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

8.0 7.69 160,000.00 0.58 3.0 
10.7

1 
55,000.00 1.04 3.0 

15.0
0 

45,950.00 1.06 3.0 15.79 45,950.00 1.91 3.0 
15.7

9 
45,950.00 1.91 

4.การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.0 6.73 362,715.00 1.32 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.0 6.73 2,630,000.00 9.56 1.0 3.57 1,950,000.00 
36.8

3 
1.0 5.00 1,945,000.00 

44.6
8 

0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.0 6.73 365,000.00 1.33 5.0 
17.8

6 
360,000.00 6.80 5.0 

25.0
0 

205,160.00 4.71 5.0 26.32 205,160.00 8.52 5.0 
26.3

2 
205,160.00 8.52 

7.การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14.0 13.46 5,670,000.00 
20.6

2 
7.0 

25.0
0 

255,000.00 4.82 4.0 
20.0

0 
172,855.00 3.97 4.0 21.05 172,855.00 7.18 4.0 

21.0
5 

172,855.00 7.18 

รวม 104.0   
27,502,515.0

0 
  28.0   5,294,190.00   20.0   4,352,873.28   19.0   2,407,873.28   19.0   2,407,873.28 
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สรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2559 
 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 41.0 32.80 18,036,000.00 47.32 9.0 16.07 
2,519,490.0

0 
38.55 8.0 27.59 

1,334,956.5
0 

57.54 7.0 26.92 
1,120,956.5

0 
55.67 7.0 29.17 1,120,956.50 58.85 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

35.0 28.00 9,317,000.00 24.45 19.0 33.93 
2,222,595.0

0 
34.01 8.0 27.59 546,409.28 23.55 8.0 30.77 481,030.40 23.89 7.0 29.17 379,960.00 19.95 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

9.0 7.20 3,401,500.00 8.92 6.0 10.71 215,500.00 3.30 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.0 5.60 362,715.00 0.95 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.0 5.60 696,000.00 1.83 3.0 5.36 414,800.00 6.35 2.0 6.90 125,100.00 5.39 2.0 7.69 125,100.00 6.21 2.0 8.33 125,100.00 6.57 

6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

10.0 8.00 430,000.00 1.13 8.0 14.29 370,000.00 5.66 6.0 20.69 249,535.00 10.76 5.0 19.23 238,085.00 11.82 5.0 20.83 238,085.00 12.50 

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 16.0 12.80 5,870,000.00 15.40 11.0 19.64 793,300.00 12.14 5.0 17.24 63,908.40 2.75 4.0 15.38 48,368.00 2.40 3.0 12.50 40,750.00 2.14 

รวม 125.0   38,113,215.00   56.0   
6,535,685.0

0 
  29.0   

2,319,909.1
8 

  26.0   
2,013,539.9

0 
  24.0   1,904,851.50   
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สรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2560 
 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 

โครงการ 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
7 

 
35.37 

30,025,000.0
0 

60.01 7.0 13.21 3,107,900.00 21.65 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

40.0 24.39 
10,879,940.0

0 
21.75 15.0 28.30 7,084,080.00 49.34 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและความ
สงบเรียบร้อย 

12.0 7.32 4,934,500.00 9.86 5.0 9.43 93,000.00 0.65 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

4.การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.0 4.88 462,715.00 0.92 1.0 1.89 50,000.00 0.35 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.0 4.88 805,000.00 1.61 3.0 5.66 492,000.00 3.43 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

6.การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

11.0 6.71 630,000.00 1.26 5.0 9.43 330,000.00 2.30 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

7.การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 27.0 16.46 2,293,000.00 4.58 17.0 32.08 3,201,000.00 22.29 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

รวม 164.0   
50,030,155.0

0 
  53.0   14,357,980.00   0.0   0.00   0.0   0.00   0.0   0.00   
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1.2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

(1) เชงิปริมาณ 
➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2555 – 2559)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  105  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  34 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  32.38 

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2557-2559) 
อบต.สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและ

สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา     
➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 

    แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558-2562)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  104  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   19  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  18.27 

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558-2560) 
อบต.สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและ

สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
    แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. 2558-2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   125  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   24  โครงการ    
    คิดเปน็ร้อยละ  19.20 
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แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2559– 2561) 
อบต.สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   164  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   50  โครงการ    
    คิดเปน็ร้อยละ  30.49 

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2560-2562) 
อบต.จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่าน
มา    

   (2)  เชิงคุณภาพ  
 อบต.ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม  ซึ่งอบต.ได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

    ➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของอบต.สายทอง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  86  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  
88  ความพอใจของประชาชนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  2.00  ซึ่งประเมินได้
ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความ
พึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  80  

    ➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของอบต.สายทอง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2558  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  90.80  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  
86  ความพอใจของประชาชนมากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  4.80  ซึ่งประเมินได้ว่า
ควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความ
พึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  90  
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    ➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของอบต.สายทอง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  92.90  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  
90.80  ความพอใจของประชาชนมากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  2.10  ซึ่งประเมิน
ได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง 

 
    ➢ ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  94 ขึ้นไป 

 
2. ผลที่ไดร้บัจากการด าเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลที่ไดร้บัหรือผลทีส่ าคญั 
 ตามที่อบต.สายทองได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก
การด าเนินงานของอบต.นั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที่ 
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของอบต. 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของอบต.ด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดวา่จะไดร้บัเพิ่มขึน้ มีดงันี ้
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตอบต.มีระบบระบายน้ าดีขึ้นมากขึ้น 
4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของอบต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชน

ต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตอบต.  ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตอบต.  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้อบต.

ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้ ระบบนิเวศของ

ธรรมชาติสูญเสียไป 
 3. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ    
  

3. สรปุปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

➢  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตอบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของอบต.ที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  อบต.สมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานของอบต. 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

2)  การด าเนินงานของอบต.ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของอบต. 
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 3)  เจ้าหน้าที่อบต.ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอบต.กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับอบต. 

➢  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของอบต.ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3)  อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  อบต.สายทองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  อบต.ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   ➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานของอบต. 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

4)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของอบต. 
3)  เจ้าหน้าที่อบต.ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอบต.กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับอบต.  
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➢  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  อบต.สายทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3)  ชุมชนในเขต อบต.มีปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

   ➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนนิงานของอบต. 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
3)  อบต.ควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของอบต. 
 
 
 

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



 
ส่วนที ่3 

ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
   1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 -2559 และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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4.การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

5.การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

      6.การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ าหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอ าหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

3.การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

4.การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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5.การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
6.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

                   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศ 
(5) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
1)  ยุทธศาสตร์หลัก 

1.1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.3)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
1.4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.7)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
1.8)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่ง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.9)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
2)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้
ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  17  เรื่อง  ประกอบด้วย   

2.1)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
2.2)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.3)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
 2.4)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 2.5)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
 2.6)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 2.7)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 2.8)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.9)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2.10) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 2.11) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 2.12) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
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 2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
 2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
 
 
 2.15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 2.17) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country 
Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
  1 .การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 



25 
 

 
 
 
 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต
และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง

การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
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เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ 
 
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก
กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบ
เรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์
ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
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2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 
 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
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เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนด

เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน   ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
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ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
  5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองทีส่ามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
 
 
 
 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสรา้งระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 

1. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
        
       1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) ขณะนี้
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้อ งต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
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พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”     
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 
 
   
    
       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะ
ยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน า 
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 
ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 
 
    1.2 การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
             1) ยทุธศาสตร์การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและ
ดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดี
มีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม   
       2) ยทุธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสงัคม  

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมี
ความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุน
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ยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป

ภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้
เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง  
 
 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น      
       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุ ทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบ
สุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้าง
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและ
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกัน
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แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความ
มั่นคง 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 
 
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗  
       7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการ
พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการ
ด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่ง
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อัน
จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และ
ก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
        9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจ 
 
 
หลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
       10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ 
และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 
 
 1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันากลุม่จงัหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
   1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ 
   1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข 
     กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
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     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 
     กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิม GMP/HACCP 
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 
 
 1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
2. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 2.1 วสิยัทัศน ์(vision) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสายทอง 
  “ร่วมคิด ร่วมท า น าความเจริญสู่สายทอง” 
 2.2 ยทุธศาสตร ์ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสายทอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี   
                              ภูมปิัญญาท้องถิน่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3 เปา้ประสงคเ์พื่อการพฒันา 
       2.3.1 มีระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  2.3.3 ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.3.4 ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึนและลดรายจ่าย 
  2.3.5 สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  2.3.6 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3.7 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.4 ตวัชีว้ดั 
  2.4.1 ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ได้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2.4.2 ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.4.3 ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.4.4 จ านวนประชาชนที่ได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4.5 ร้อยละของสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ 

2.4.6 ร้อยละของกิจกรรมที่มีการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่       
        ตลอดไป 

 2.4.7 ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 2.5 คา่เปา้หมาย 
  2.5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ 
มาตรฐานและเพียงพอ 
  2.5.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  2.5.3 ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.5.4 ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพ่ิมข้ึนและลดค่าใช้จ่าย 
  2.5.5 สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.5.6 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     2.5.7 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ    
                  บ้านเมืองที่ดี 
 2.6 กลยุทธ์ 
  2.6.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.6.2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

2.6.3  การสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
2.6.4  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

  2.6.5  การเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง 
  2.6.6  การส่งเสริมและสนับสนุนและการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน 
  2.6.7  การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
  2.6.8  การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข   
  2.6.9  การส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน  
  2.6.10 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

2.6.11 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.6.12 การจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2.6.13 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.6.14 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 

2.6.15 การบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.6.16 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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  2.6.17 การส่งเสริมให้มีการจัดงานในวันส าคัญและประเพณีต่าง ๆ 
2.6.18 การส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

  2.6.19 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  2.6.20  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.6.21 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
    2.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร ์ 
  ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม ปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรก็คือ “การบริการ” องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสายทอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริการและมุ่งเน้นพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการประชาชน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Postioning) องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองว่า          
“การให้บริการ คือ งานในหน้าที่ ” 
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2.8 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ นโยบายความมัน่คงแหง่ชาต ิ

แผนแมบ่ทยทุธศาสตรเ์ฉพาะ 

นโยบายรฐับาล 

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/จงัหวดั 

 
แผนปฏบิตักิารกระทรวง 

การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และรายจา่ยระยะยาว 

 

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) 
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3. การวเิคราะห์เพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
 3.1 การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ     
 เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  สาย
ทอง โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
จุดแข็ง  (Strengths: S) 
    1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ไม่กว้าง เขตการรับผิดชอบไม่มากท าให้ง่ายแก่
การบริหาร 
  2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการท าโครงการ
และกิจกรรม 
  3. การเมืองในพ้ืนที่ไม่แรง ประชาชนส่วนมากอยู่กันแบบเครือญาติ 
  4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
  5. พื้นที่ต าบลสายทองเป็นที่ราบลุ่มเหมาะที่จะท าการเกษตร ท านา ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ ไม่มากและเป็นคนในพ้ืนที่รู้
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นองค์กรขนาดเล็ก รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 
  2.  พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  3.  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
  4.  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
  5.  เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
โอกาส   (Opportunities:  O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่า  จะเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเองตามที่กฎหมาย                                
และระเบียบก าหนด  
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  4.  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน                               
  5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ” ตามแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
  8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 

1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.  การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 
 3.2 การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 
  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง แต่ไม่
สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านสังคม วัฒนธรรม ได้แก่ จ านวนประชากร ระดับการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
แนวโน้มสังคม ฯลฯ 

2. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

3. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 

 



 
 

              3.3   ความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสายทอง  พ.ศ.2561-2564 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     
 
    
     
 
  

 
     
 
 
    
   
 

  
  
 
 
 
  
  

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

พฒันาผลติภณัฑส์ูร่ะดบั
มาตรฐานสากล 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ
วฒันธรรม 

พฒันาเมอืงนา่อยู ่ สูส่งัคม
มัน่คง และเปน็สขุ 

 
 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

1.การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.การพฒันาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.การพัฒนา
ด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. 
สายทอง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.01 

 
ยทุธศาสตรช์าต ิ
20  ป ี

ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเตบิโตบน
คุณภาพชีวติทีเ่ปน็
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเทา่
เทยีมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ
คน 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
สรา้งความ สามารถ
ในการแข่งขนั 

1.ยทุธศาสตรด์า้น
ความมัน่คง 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบบัที ่12 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

 
 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

 
 

3.การสร้างความเข้ม 
แข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

 

4.การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมัง่
ค่ังและยั่งยืน 

 
 10. ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

 
 

9.การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 
 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

 
 

7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์

 
 

6.การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

 
 ยทุธศาสตร ์

กลุม่จงัหวดั 
 
 

1 สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตร
และปศสุตัวต์ลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

 

2 สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัภาคธรุกจิ
ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์และ

ธรรมชาต ิ
 

3. พฒันา และปรบัปรงุระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโลจสิตกิส์ 

 

4.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5.การพัฒนาผัง
เมือง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6.การบริหาร
จัดการท่ีดี 

7.การพัฒนาตามนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
องคก์ารและการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ประชาชนมีงานท ามี
รายได้เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่าย 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

มีระบบสาธารณูปโภค 
ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สังคม ชุมชน มี
สภาวะแวดล้อมที่ดี 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีความ
ม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธท่ี์ 1-4 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ท่ี 5-9 กลยุทธ์ท่ี 10-
12 

กลยทุธ์ท่ี 13-
14 

กลยุทธ์ท่ี 15-
16 

กลยุทธ์ท่ี 17-
19 

กลยุทธ์ท่ี 20-
21 

ผลผลิต/
โครงการ 

22 
โครงการ 

แผนงาน บริหาร  
งานทั่วไป 

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒธรรม
และนันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนการ
พาณิชย์ 

แผนงาน
งบกลาง 

10 
โครงการ 

24 
โครงการ 

6 
โครงการ 

58
โครงการ 

8 
โครงการ 

18 
โครงการ 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

7 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 
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         3.๔   แผนผงัยทุธศาสตร ์ (Strategic  Map) 
 

 
 
 
 
 
  
      
 
 
   
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

วสิยัทศัน ์ “ร่วมคิด ร่วมท า น าความเจริญสู่สายทอง” 
 

กลยทุธ ์

เปา้ประสงค ์

ยทุธศาสตร ์

แผนงาน แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แบบ ยท.๐๒ 

คา่เปา้หมาย 

แผนงาน
บริหาร 

งานทั่วไป 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
การพาณิชย์ 

แผนงาน     
งบกลาง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาองคก์ารและ
การบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

มีระบบสาธารณูปโภค 
ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีความ
ม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีงานท ามี
รายได้เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่าย 

สังคม ชุมชน มี
สภาวะแวดล้อมที่ดี 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีความม่ันคง 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่าย 

สังคม ชุมชน มีสภาวะ
แวดล้อมที่ดี ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ท่ี 1-4 กลยุทธ์ท่ี 5-9 กลยุทธ์ท่ี 10-
12 

กลยุทธ์ท่ี 13-
14 

กลยุทธ์ท่ี 15-
16 

กลยุทธ์ท่ี 17-
19 

กลยุทธ์ท่ี 20-
21 
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      3.5  รายละเอยีดยทุธศาสตร์ 
 

ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต   
 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค  

1.ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน 

มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน 

เส้นทางคมนาคม
ที่เพิ่มข้ึน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

2.ปรับปรุงถนนที่ได้
มาตรฐาน 

มีเส้นทางที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุงเส้นทาง 
คมนาคมในหมู่บ้าน 

เส้นทางคมนาคม
ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  
และทางเท้า 

สะพานและทางเท้า  
ได้รับการก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  
และทางเท้า 

สะพานและทาง
เท้า  ได้รับการ

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมทาง
ระบายน้ า 

มีทางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุงทางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน 

ทางระบายน้ าใน
หมู่บ้านได้รับการ
บ ารุงรักษา 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

5.วางท่อระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

มีท่อระบายน้ าที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี พัฒนาท่อระบายน้ าใน
หมู่บ้าน 

ท่อระบายน้ าที่
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. พัฒนาแหล่งน้ า 
อุปโภค  บริโภค 

มีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
ที่ได้มาตรฐาน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

มีแหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค ที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

7. ขยายเขตไฟฟ้า และ
ไฟสาธารณะ  

มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ขยายเขตไฟฟ้า และไฟ
สาธารณะ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึงและ
เส้นทางสัญจรมี
แสงสว่าง 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

8. พัฒนาระบบจราจร ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการเดนิทาง 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ติดต้ัง ปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรตามพื้นทีเสี่ยงภัย  
และถนนสายหลัก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางจากใช้รถ  

ใช้ถนน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต   
 

พัฒนาด้าน
การศึกษา  สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. ติดต้ัง  ปรับปรุง หอ
กระจายข่าวให้ทั่วถึง 

มีหอกระจายข่าวที่ได้
มาตรฐาน 

๒ ๔ ๖ ๘ โครงการต่อเนื่องทุกปี ติดต้ัง  ปรับปรุง หอกระจาย
ข่าว 

หอกระจายข่าวที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. อินเตอร์เน็ตต าบล อินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อให้
ประชาชนรบัรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ตต าบล
เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

3.จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

มีหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ปรับปรุงสถานที่
เผยแพร่ข่าวสาร  ที่ท า
การ อบต.  

มีสถานที่เผยแพร่ข่าวสาร  
ที่ท าการ อบต.  ที่ได้
มาตรฐาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุงสถานที่เผยแพร่
ข่าวสาร  ที่ท าการ อบต. 

สถานที่เผยแพร่
ข่าวสาร  ที่ท าการ 

อบต.  ที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. ค่าปรับปรุงและเช่า
พื้นที่เว็บไซต์ อบต. 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุงและเช่าพ้ืนที่
เว็บไซต์ อบต. 

มีเว็บไซต์ อบต. 
เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของ อบต. 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  อาหารเสริม 
(นม)  วัสดุสื่อการเรียน
การสอน  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โรงเรียนในพื้นที่ 

เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 

6 12 18 24 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
เด็กเล็กทุกคน 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพที่ดีและปลอดภัย 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพที่
ดีและปลอดภัย 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสภาพที่ดี
และปลอดภัย 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
เยาวชน   

เยาวชนในต าบลมี
กิจกรรมท าร่วมกันในทาง
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน   เยาวชนในต าบลมี
กิจกรรมท า

ร่วมกันในทาง
สร้างสรรค์ 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต   
 

พัฒนาด้าน
การศึกษา  สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

9.  สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนในต าบล 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
ต าบลมีมาตรฐาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในต าบล 

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในต าบล
ได้รับการพัฒนา 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

10.สนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับต าบล 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับต าบล 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรระดับต าบล 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษ
ตรระดับต าบล
ได้รับการพัฒนา 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

11. ก่อสร้าง  ปรับปรุง
ลานกีฬาออกก าลังกาย  

ลานกีฬาออกก าลังกายที่
ได้มาตรฐาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ก่อสร้าง  ปรับปรุงลานกีฬา
ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาออก
ก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

12. โครงการป้องกัน
และระงับโรคระบาดของ
โรคติดต่อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ป้องกันและระงับโรคระบาด
ของโรคติดต่อ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13. อุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน  หรือหน่วยงาน
อื่นในด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน  หรือ
หน่วยงานอื่นในด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

14. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้ผู้ยากไร้ 

ผู้ยากไร้มีที่อาศัยที่มั่นคง 1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้
ยากไร้ 

ผู้ยากไร้มีที่อาศัยที่
มั่นคง คุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

15.  โครงการส่งเสริม
สุขภาพแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

16.  โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต   

พัฒนาด้าน
การศึกษา  สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

17.  โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

คนพิการได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

18. โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี                                                        

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

19.  ฝึกอบรมสมาชิก 
อบต. พนักงาน ลูกจ้างให้
มีความรู้ 

สมาชิก อบต. พนักงาน 
ลูกจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี เข้ารับการอบรมตามสาย
งานที่ปฏิบัติงาน 

สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้างมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงาน 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

20. จัดหาอุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้  
วัสดุในส านักงาน 

มีอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  วัสดุใน
ส านักงาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  วัสดุในส านักงาน 

เจ้าหน้าที่มี
อุปกรณ์  
เครื่องมือ  

เครื่องใช้  วัสดุใน
ส านักงานส าหรับ

ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
อบต. 

21.จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

มีการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของอบต. 

การจัดเก็บภาษีที่
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

22.ก่อสร้างอาคาร  
ที่ท าการ อบต. 

มีอาคารที่ท าการ อบต.ที่
ได้มาตรฐาน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต. 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ
มากข้ึน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

23. ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
 

มีศาลาประจ าหมู่บ้านมี
สภาพที่ดี 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

ประชาชนใช้ศาลา
ประจ าหมู่บ้านได้ 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้าน
การศึกษา  สังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

24. ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มพูนรายได้อย่างยั่งยืน 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร 

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
รายได้ที่เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

25. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ที่มีอยู่  ในเรื่องกองทุน
และวิชาการ 

กลุ่มอาชีพได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องกองทุน
และวิชาการ 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี สนับสนุนในเรื่องกองทุนและ
วิชาการ 

กลุ่มอาชีพที่มีอยู่  
ในเรื่องกองทุน
และวิชาการ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

26. ก่อสร้างโรงเรือน
เก็บพืชผลทางการเกษตร 

ประชาชนมีโรงเรือนเก็บ
พืชผลทางการเกษตร 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ก่อสร้างโรงเรือนเก็บพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนมี
โรงเรือนเก็บ
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

27.  จัดหาและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มี
รายได้น้อยประชาชน
ทั่วไป 

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เข้ารับการอบรมมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มีรายได้
น้อยประชาชนทั่วไป 

ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยเข้ารับ
การอบรมมีรายได้

เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
   

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
ความเสงบเรียบร้อย 

1.  ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้น า  กลุ่มองค์กร
ประชาชนในเรื่องยาเสพ
ติด  
และสาธารณภัย 

ผู้น า  กลุ่มองค์กร
ประชาชนมีความรู้เรื่องยา
เสพติด  
และสาธารณภัย 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ผู้น า  กลุ่มองค์กรประชาชน
มีความรู้เรื่องยาเสพติด  
และสาธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้น า  กลุ่ม
องค์กรประชาชน
ในเรื่องยาเสพติด  
และสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2.  ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ  อปพร. ต าบล 
 

อปพร. ต าบล  ได้รับ
พัฒนาศักยภาพ เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี อปพร. ต าบล  ได้รับพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มข้ึน 

ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ  อปพร. 
ต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3.  ป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่ต าบลโรง
ช้าง 
 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ติดต้ังหัว
ดับเพลิง 
-จัดซื้อรถดับเพลิง 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ต าบลโรงช้าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในพื้นที่ต าบล
โรงช้าง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. จัดท าป้ายก ากับซอย  
(ป้ายชื่อซอย) 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทาง 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทาง 

ติดต้ังป้ายก ากับ
ซอยในพื้นที่ต าบล
โรงช้าง 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. ก่อสร้างที่พัก 
รอรถ 

ประชาชนมีที่พักรอรถ
เวลาฝนตกและแดดร้อน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนมีที่พักรอรถเวลา
ฝนตกและแดดร้อน 
 

ก่อสร้างที่พัก 
รอรถ 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
อบต. 

7.จัดท าประชาคม
หมู่บ้าน  ประชาคม
ต าบล  เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน/แผน
ชุมชน 

มีการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนน ามา
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ความพึงพอใจของประชาชนที่เพิ่มข้ึน โครงการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบล  
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน/แผน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑   
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต   

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
ความเสงบเรียบร้อย 

8. จัดการแข่งขันกีฬา
ต าบล 

ประชาชนมีความสามัคคี
และได้ออกก าลังกาย
ร่วมกัน 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนมีความสามัคคี
และได้ออกก าลังกายร่วมกัน 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9. สนับสนุนศูนย์ป้องกัน
ยาเสพติดระดับต าบล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

1 2 3 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี ประชาชนห่างไกลยาเสพติด   โครงการสนับสนุน
ศูนย์ป้องกันยา
เสพติดระดับ
ต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่ระดับ
มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีงานท า            
มีรายได้เพิ่มข้ึน          
ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

จ านวนประชาชนที่ได้
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 4 6 8 โครงการต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
ศักยภาพด้าน
อาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพสตรี และ
ประชาชนทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๕  
การพัฒนาผัง
เมือง ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการใช้พลังงาน
ทดแทน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน  การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

1 2 3 4  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ใช้พลังงานทดแทน  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ืองการใช้
พลังงาทดแทน  การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. การดูแล  รักษา การ
ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
ต่าง  ๆ 

ต้นไม้ในต าบลมีจ านวน
เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4  การดูแล  รักษา การปลูก
ต้นไม้ ตามโครงการต่าง   

การดูแล  รักษา 
การปลูกต้นไม้ 
ตามโครงการต่าง   

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3.  การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงาน 

ลดการใช้พลังงาน  และ
ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานในครัวเรือน 

1 2 3 4  อบรมการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล ์
พลังงานแสงอาทิตย์ 
เตาเผาถ่าน 
ถังหมักแก๊สชีวภาพ  และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4.  จัดหาภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยเพิ่มเติม 

มีถังขยะรองรับขยะมูล
ฝอยเพิ่มข้ึน 

1 2 3 4  จัดหาภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยเพิ่มเติม 

จัดหาภาชนะ
รองรับขยะมูล
ฝอยเพิ่มเติม 

ส านกังานปลัด 
อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. จัดเก็บและคัดแยก
ขยะ หรือสิ่งของเหลือใช้ 
 

ปริมาณขยะและสิ่งของ
เหลือใช้ลดลง 

1 2 3 4  อบรมการจัดเก็บและคัดแยก
ขยะ หรือสิ่งของเหลือใช้ 

จัดเก็บและคัด
แยกขยะ หรือ
สิ่งของเหลือใช้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.     

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. จัดซื้อถังขยะแยก
ประเภท 
 

ขยะถูกก าจัดถูกวิธีและ
สุขลักษณะ 

1 2 3 4  จัดซื้อถังขยะแยกประเภท จัดซื้อถังขยะแยก
ประเภท 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.     

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่ สั ง ค ม มั่ น ค ง  
และเป็นสุข 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2   
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1. พัฒนา  ส ารวจ  
ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ให้ดีข้ึน 

สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ  บึงส าเภาลอย  
และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

1 2 3 4  พัฒนา  ส ารวจ  ปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. จัดสร้าง  จัดซื้อ  วัสดุ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุง  และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  แหล่ง
ท่องเที่ยว    

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสมบูรณ์  เหมาะกับ
การพักผ่อน  และเป็นที่
รู้จักแพร่หลายต่อไป 

1 2 3 4  จัดสร้าง  จัดซื้อ  วัสดุ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุง  
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
แหล่งท่องเที่ยว    

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3.  ส่งเสริมประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถ่ินและรัฐ
พิธีที่ส าคัญ 

รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมในท้องถ่ินที่มี
อยู่ 

1 2 3 4  จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถ่ินและรัฐพิธี
ที่ส าคัญ 

ประชาชนเข้าร่วม
ประเพณี 
วัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ปรับปรุงดูแลรักษา
โบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่ 

โบราณสถานและ
โบราณวัตถุในพื้นที่ได้รับ
การปรับปรุงดูแลให้ดี 

1 2 3 4  ปรับปรุงดูแลรักษา
โบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่ 

ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจใน
สถาปัตยกรรม
และร่วมกันดูแล
รักษา 

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ประชาชนเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
น าไปใช้ประโยชน ์

1 2 3 4 
 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และรักษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และน าไปใช้
ประโยชน ์

กองการศึกษา
ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์

จังหวัด 

ยทุธศาสตร ์อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท เปา้ประสงค ์ ตัวชีว้ดัผลผลติ/โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหน้าของเปา้หมาย 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หนว่ย
สนบัสนนุ 

6๑ 6๒ 6๓ 6๔ 

ยทุธศาสตร์
จังหวัดที ่1 
พัฒนาเมอืงนา่อยู ่
สูส่งัคมมัน่คงและ
เปน็สขุ 

 ยทุธศาสตรท์ี6่ 
การบรหิาร
จัดการที่ด ี

การพัฒนาองค์การ
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

ความส าเร็จขอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

2 4 6 8 โครงการต่อเนื่องทุกปี 1. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามี
บทบาทในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 



 
 

๑๓ 
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ส่วนท่ี 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน  

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก หนว่ยงานสนบัสนนุ 
1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริหารทั่วไป 
การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
- บริหารงานทั่วไป 
- พาณิชย์ 
 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 

ส านักงานปลัด          
กองการศึกษา 
 

กองช่าง,กองคลัง 
 

3 ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก หนว่ยงานสนบัสนนุ 
4 ด้านการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา,กองช่าง 
กองคลัง 

5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

กองคลัง 

6 ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
กองช่าง,กองคลัง 

7 ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
  นันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด/ กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
ส านักปลัด 

ส านักงานปลัด,กองคลัง 
กองช่าง,กองการศึกษา 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4 ดา้น 11 แผนงาน 4 หนว่ยงาน 4 หนว่ยงาน 
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ส่วนที ่๕ 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
1.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5997 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรปุผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 

3.1 การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 (1) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  
22 พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การตดิตามและประเมนิผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้  
4.2 ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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

http://www.dla.go.th/

