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แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาห้าปีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดท าขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมีลักษณะเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยมีการประชุมประชาคม
ระดมสมองเพ่ือรับรู้ข้อมูล/ปัญหาความต้องการของประชาชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคประชาชนและภาครัฐมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา   

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ 
ประชาชนต าบลท่านัด ตลอดจนส่วนราชการทุกภาคส่วน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดจะสามารถด าเนินการตามเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 
 

  ตราเครื่องหมาย   เป็นรูปวงรีซ้อนกัน 2 ชั้น มีรูปคนพายเรืออยู่ในล้าคลองที่น้้าใสสะอาด
ท่ามกลางพ้ืนที่สวนผักและผลไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนในต้าบลท่านัด จะประกอบอาชีพ
เกษตรกร ท้าพืชสวนทางการเกษตรและผลไม้  เช่นสวนองุ่น สวนมะนาว สวนฝรั่ง ซึ่งแสดงถึงพืชเศรษฐกิจ
ของต้าบล และรปูผลไม้ตลอดแนวริมคลอง 
ความหมาย 
 สีเขียว  หมายถึง     เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่เงียบสงบ 
 สีเหลือง  หมายถึง     เป็นชุมชนแห่งความสงบสุขและปลอดภัย 
 คนพายเรือ  หมายถึง     ชาวสวนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรของต้าบลท่านัดมาตั้งแต่อดีต 

ต้นผลไม ้ หมายถงึ     วิถีชาวบ้านของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกองุ่นเป็นหลักและ
เป็นพืชเศรษฐกิจของต้าบลท่านัด 

อบต.ท่านัด   หมายถึง     องค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัด 
          อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี    หมายถึง ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัด ซึ่งตั้งอยู่ใน   
อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
              หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพที่สุจริต 
ของประชาชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองท้ังด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม และน้าพา 
ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความจงรักภักดี สงบสุข และปลอดภัย 
สีประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด    
คือ  สีเขียว  สีเหลือง 
ขนาดของตราเครื่องหมาย 
 เส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง  5  ซ.ม. 

ประวัติความเป็นมา 
ผู้ตั้งถิ่นฐานในระยะแรก ๆ  เป็นชาวมอญซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นติดต่อกัน

จนถึงสมัยกรุงธนบุรีรุ่นแรก ๆ  มากับพวกมอญ 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองโทรโยค  ท่าขนุน ท่ากระดาน ท่าตะกั่ว  
สุ่มสุ่ม  ทองผาภูมิ  และสิงห์  อาศัยอยู่แถบล้าน้้าแม่กลองในสมัยรัชกาลที่ 5  ปรากฏว่ามีคนมอญอยู่ใน



๕ 

 

ประเทศไทยประมาณ  50,000  คน  และอยู่ในเขตมณฑลราชบุรี  12,806  คน  ดินแดนที่พวกมอญอาศัย
อยู่แต่เดิมเป็นดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีใครพักอาศัยการที่คนมอญได้อพยพมาอยู่ที่นี่ท้าให้ดินแดนเหล่านี้
กลายเป็นบ้านเมืองได้  การอพยพเข้ามาของคนมอญจึงมีคุณค่าในสายตาของไทยเพราะเป็นการเข้ามาท้า
ประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทย  ชาวมอญจะคอยรายงานความเคลื่อนไหวของพม่าให้แก่คนไทยซึ่งท้าหน้าที่เป็น
นายด่านรักษาเขตแดนทางตะวันตก 

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นมรดกท่ีมีคุณค่าคือ การสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมของมอญที่ปรากฏ 
ให้ได้เห็นในปัจจุบันที่เด่นชัดคือ  วัดอมรญาติสมาคม เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยคนมอญ ประวัติความเป็นมาเล่ากัน
ว่า  เสมียนเกาะเป็นเสมียนอยู่กรุงเทพฯ ได้หาไม้มาสร้างบ้านและยุ้งข้าว ไม้ท่ีเหลือจึงน้ามาสร้างวัด และได้
อาราธนาพระจากโพธาราม  จ.ราชบุรี  มาเป็นสมภาร  จากนั้นวัดอมรญาติสมาคมได้มีการพัฒนาเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะของชาวมอญคือ  หงส์คู่ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือเพียง
เสาเดียวเนื่องจากถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งมอญเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสามารถ  
เมื่อมาอยู่ในประเทศไทย ก็ท้าให้ดินแดน 2 ฟากฝั่งของแม่น้้าแม่กลองเจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม  ซึ่งได้
แบบอย่างที่เคร่งครัด  ตามแนวพุทธศาสนารามัญนิกายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  4  เป็นต้นมาแม้ในปัจจุบัน  
การด้ารงชีวิตของชาวมอญจะผสมผสานกลมกลืนไปกับชาวไทยจนไม่อาจจ้าแนกความแตกต่างของประเพณี
ได้อย่างชัดเจน  แต่สิ่งหนึ่งที่คงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ  การถือผีโดยเฉพาะผีเรือน  และผีบรรพบุรุษ 

เนื่องจากบ้านท่านัดเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตพ้ืนที่ที่อยู่เหนือขึ้นไป  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพท้านา  ส่วนพ้ืนที่ลุ่มทางใต้ จะประกอบอาชีพท้าสวน  เช่น มะม่วง มะพร้าว แตงโม  รวมไป
ถึงพืชเกษตรกรรมประเภทผัก  อาทิเช่น  พริก  หอม  กระเทียม  เป็นต้น  ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่สูงทางเหลือของบริเวณคลองท่านัดจะน้าข้าว
มาแลกกับพริก  หอม กระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากทางตอนใต้ของต้าบล   ดว้ยเหตุนี้  พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็น
จุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส้าคัญชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวนี้ว่า“ท่านัด”ซึ่งหมายถึงจุดนัดพบเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองแต่ด้วยสาเหตุที่ว่า  หมู่ที1่  เป็นหมู่แรกของต้าบล  จึงได้ชื่อของต้าบลมาเป็นชื่อของ
หมู่บ้านด้วย 

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัดได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  
พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 

โดยมีนายไพรัตน์  หงส์ศุภางค์พันธ์ก้านันต้าบลท่านัดเป็นประธานกรรมการบริหาร(โดย
ต้าแหน่ง)  คนแรก 

ประวัติความเป็นมาของชื่อแต่ละหมู่บ้าน 

  หมู่ที่  1  บ้านท่านัด 
  เนื่องจากบ้านท่านัดเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตพ้ืนที่  ที่อยู่เหนือขึ้นไป  ซึ่งชาวบ้าน ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพท้านา  ส่วนพ้ืนที่ลุ่มทางใต้ จะประกอบอาชีพท้าสวน เช่น มะม่วง  มะพร้าว  แตงโม  
รวมไปถึงพืชเกษตรกรรมประเภทผัก  อาทิเช่น  พริก  หอม กระเทียม  เป็นต้น  ในสมัยก่อน ในบริเวณนี้เป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า  ระหว่างชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่สูง  ทางเหนือของบริเวณคลอง
ท่านัด  จะน้าข้าวมาแลกกับพริก  หอม กระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากทางตอนใต้ของต้าบล  ด้วยเหตุนี้ 
พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส้าคัญ  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวนี้ว่า “ท่านัด” ซึ่งหมายถึง 
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จุดนัดพบเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเอง  แต่ด้วยสาเหตุที่ว่า หมู่ที่ 1 เป็นหมู่แรกของต้าบล  จึงใช้ชื่อของ
ต้าบลมาเป็นชื่อของหมู่บ้านด้วย 
  หมู่ที่  2  บ้านรางสีหมอก 
  เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณที่เรียกว่า “คลองรางสีหมอก”  เคยเป็นคอกม้าขนาดใหญ่ซึ่ง
บริเวณนี้จะเป็นจุดที่ชุมนุมรวมม้าจ้านวนมาก  ซึ่งม้าส่วนใหญ่ที่เลี้ยงจะมีลักษณะรูปร่างเป็นสีหมอก  จึงท้าให้
ชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “บ้านรางสีหมอก”   คือบริเวณโรงเรียนบ้านรางสีหมอกในปัจจุบัน 
  หมู่ที่  3  บ้านคลองมอญ 
  ในสมัยก่อน  ชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณสองฝั่งคลองนี้เป็นจ้านวนมาก  และได้มี
การติดต่อคมนาคมโดยใช้เส้นทางนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้  ชาวมอญยังได้สร้างวัดขึ้น  โดยให้ชื่อ
ว่า “วัดมอญ”   หรือ  “วัดอมรญาติสมาคม”  ในปัจจุบัน  การเดินทางไปวัดจะต้องใช้เส้นทางเรือผ่านคลองนี้
เพียงทางเดียว  จึงท้าให้ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านคลองมอญ” 
  หมู่ที่  4  บ้านรางยาว 
  เนื่องจากตามค้าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่  เล่าว่า เมื่อก่อนชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ฝั่ง
ล้าคลอง  ซึ่งล้าคลองนั้น แต่ละบ้านจะอยู่ห่างกันมาก  แต่เนื่องจากยังมีบ้านเรือนไม่มากนัก  ท้าให้ยังไม่มี
ถนนตัดผ่าน  ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องใช้ทางน้้าเป็นหลักในการเดินทางซึ่งระยะทางของคลองในสมัยก่อนไม่
สามารถวัดระยะทางได้เนื่องจากคลองมีความยาวมาก  ชาวบ้านจึงเอาลักษณะดังที่กล่าวข้างต้นมาตั้งเป็นชื่อ
หมู่บ้าน  โดยจะเรียกกันว่า “บ้านรางยาว” ตามชื่อของคลองรางยาวในสมัยนั้น 
  หมู่ที่  5  คลองราษฎร์เจริญ 
  สมัยก่อนมีวัดชื่อเดิมว่า “วัดสุน” ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านศรัทธาและนับถือกันมาโดยตลอด  
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดสุนให้เป็น “วัดราษฎร์เจริญธรรม“ ท้าให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองนี้เรียกคลองนี้ว่า 
“คลองราษฎร์เจริญ”   ซึ่งมาจากชื่อวัดนั่นเอง 
  หมู่ที่  6  บ้านคลองตาลักษณ์  (ตาเล็ก) 
  เนื่องจากคลองตาเล็กในปัจจุบัน  โดยเดิมชื่อ “คลองตาลักษณ์” ชาวบ้านเล่าว่า ในสมัยก่อน
ชาวบ้านจะใช้คลองในการเดินทาง  จึงได้มีการขุดคลอง  ซึ่งการขุดคลองก็มีอุปสรรค  โดยเส้นทางในการขุด
คลองจะมีบ้านของคุณตาลักษณ์ขวางอยู่  ซึ่งท่านไม่ยินยอมให้มีการขุดคลองผ่านบ้านของท่าน เพราะถ้ามีการ
ขุดคลองจริง  ท่านต้องได้รื้อบ้านออกจากบริเวณนั้น  จึงได้มีการขอความกรุณาจากคุณตาลักษณ์ว่าถ้าท่าน
ยินดีให้ท้าการขุดคลองผ่านบ้านท่านแล้ว  ก็จะใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อคลองที่จะขุด หลังจากนั้นท่านก็ยินดีให้
ท้าการขุดคลอง  ท่านจึงเป็นบุคคลที่ชาวบ้านนับถือในการเสียสละพ้ืนที่ในการขุดคลองและเมื่อท่านเสียชีวิต  
จึงได้น้าชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของคลองตามท่ีได้บอกท่านไว้  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตาลักษณ์ แต่ในปัจจุบันทาง
อ้าเภอได้ส่งชื่อของหมู่บ้านคลองตาลักษณ์  ถูกเปลี่ยนมาเป็นตาเล็กเพ่ือให้ข้อมูลตรงกันและเพ่ือความสะดวก
ในการด้าเนินงานตามข้ันตอนของทางราชการ  แต่ในปัจจุบันชาวบ้านก็ยังเรียก คลองตาลักษณ์อยู่เหมือนเดิม 
  หมู่  7  บ้านคลองวัดหลักหก 
  เนื่องจากมีการแบ่งเขตคลองโดยใช้สัญลักษณ์เป็นเสาหิน  ซึ่งเป็นเสาหินที่สลักเลข  6 เอาไว้ 
และในบริเวณนี้มีวัด  ซึ่งตั้งเรียกตามหลักเขตนี้ คือ “วัดหลักหก” และเนื่องจากวัดนี้อยู่ติดกับคลองจึงท้าให้
ชาวบ้านในบริเวณนี้เรียกคลองนี้ว่า “คลองวัดหลักหก” พร้อมทั้งน้ามาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย 
  หมู่  8   บ้านคลองวัดอุบล 
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  บริเวณคลองนี้มีวัดชื่อว่า “วัดอุบลวรรณาราม” ตั้งอยู่ และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เรียกกัน ย่อ 
ๆ ว่า “วัดอุบล”  ดังนั้น คลองนี้จึงถูกเรียกตามชื่อวัดไปด้วยว่า “คลองวัดอุบล” 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัด   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  1  หมู่ที่  5  
ต้าบลท่านัด   อ้าเภอด้าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอด้าเนินสะดวก  
อยู่ห่างจากอ้าเภอด้าเนินสะดวก ประมาณ  5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ  35  กิโลเมตร   
มีเนื้อที่รวม 15.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,789 ไร่   
  ทิศเหนือ             มีเขตติดต่อ       ต้าบลแพงพวย , ดอนกรวย 
  ทิศใต้                   มีเขตติดต่อ   ต้าบลศรีสุราษฎร์ 
  ทิศตะวันออก      มีเขตติดต่อ   ต้าบลดอนไผ่ 
  ทิศตะวันตก        มีเขตติดต่อ   ต้าบลแพงพวย , สี่หมื่น 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้้าล้าคลองหลายสายไหลผ่าน มี
น้้าไหลตลอดปี พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ร่วน เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรท้าสวนผลไม้และ
สวนผักต่างๆ เช่น มะพร้าว องุ่น มะนาว ฝรั่ง มะพร้าว มะเขือ ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ท้าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป ฤดู
หนาวไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35 – 40 องศาเซลเซียส ต่้าสุดประมาณ 23 – 28 องศา
เซลเซียส ส้าหรับช่วงระยะเวลาของฤดูกาล ในรอบ 1 ปี โดยประมาณดังนี้ 

- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง 
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 80 

– 100 มิลลิเมตร 
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 25 องศา

เซลเซียส 
1.4 ลักษณะของดิน 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต้าบลท่านัดเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินร่วน
เหมาะแก่การท้าสวนผลไม้ และปลูกพืชผักต่างๆ มีล้าคลองธรรมชาติไหลลงสู่แม่น้้าแม่กลอง มีคลองเล็กๆ 
จ้านวนหลายสาย เช่น คลองมอญ คลองรางสีหมอก คลองลัดราชบุรี ฯลฯ ท้าให้มีน้้าใช้ในการเกษตรตลอดปี 
เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 สภาพโดยทั่วไปของต้าบลท่านัด มีคลองหลักและคลองซอย เพ่ือน้าน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 
ส่งต่อไปยังบริเวณพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ือให้ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ส่วนใหญ่พื้นที่ท ำกำรเกษตร  สภำพพ้ืนที่เป็นสวนกำรเกษตร  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
      องค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
1 บ้านท่านัด นายปัญญา นาคพาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านรางสีหมอก นายเสรี   อรรคทิมากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านคลองมอญ นายไพฑูรย์  ครองทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
4 บ้านรางยาว นายจงรักษ์   หงส์ศุภาค์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านคลองราษฎร์เจริญ นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านคลองตาเล็ก นายเอกมล  ทองระหง ก้านันต้าบลท่านัด 
7 บ้านคลองวัดหลักหก นายศุภโชค  จิรธรธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
8 บ้านคลองวัดอุบล นายจรินทร์  จันทร์เจือศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
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2.2 การเลือกตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่านัด มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 8 หน่วย ดังนี้ 
จ้านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (ข้อมูลเมื่อวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2562)   

ล าดับ
ที ่

หน่วย
เลือกตั้ง 

สถานที ่
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 1 บริเวณอพาร์ทเม้นท์สวนแก้ว 240 272 512  
2 2 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 537 624 1,161  
3 3 โรงเรียนวัดอมรญาติ 542 609 1,151  
4 4 บริเวณบ้านนายจงรักษ์  หงส์ศุภางพันธ์ 490 557 1,047  
5 5 ส้านักงานเกษตรอ้าเภอด้าเนินสะดวก 240 285 525  
6 6 บริเวณบ้านนายเอกมล ทองระหง 205 224 429  
7 7 บริเวณบ้านนายศุภโชค  จิรธรธรณ์ 254 306 560  
8 8 บริเวณบ้านนายบุญชัย ธรรมรักษากุล 208 219 427  

รวม 2,716 3,096 5,812  
 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 

จ านวน8 หมู่บ้าน(ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ บ้านท่านัด 199 333 317 

๒ บ้านรางสีหมอก 397 741 684 

๓ บ้านคลองมอญ 437 714 674 

๔ บ้านรางยาว 535 627 571 

๕ บ้านคลองราษฎรเจริญ 219 326 289 

๖ บ้านคลองตาเล็ก 148 257 248 

7 บ้านคลองวัดหลักหก 169 345 305 

8 บ้านคลองวัดอุบล 118 261 249 

รวมทั้งสิ้น 2,222 3,337 3,604 
 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอด าเนินสะดวก  ณ เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
หมู่ที่ 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านท่านัด 298 324 292 328 297 330 328 300 308 327 317 333 
2 บ้านรางสีหมอก 704 743 696 739 689 746 745 689 685 738 684 741 
3 บ้านคลองมอญ 679 724 687 720 681 724 725 680 676 723 674 714 
4 บ้านรางยาว 577 649 587 649 580 640 638 581 578 639 571 627 
5 บ้านคลองราษฎรเจริญ 300 341 296 335 298 335 333 294 292 332 289 326 
6 บ้านคลองตาเล็ก 256 261 250 266 253 263 259 253 251 259 248 257 
7 บ้านคลองวัดหลักหก 324 346 323 345 314 349 355 313 317 351 305 345 
8 บ้านคลองวัดอุบล 263 262 258 263 248 256 258 250 248 259 249 261 

รวม 
3,396 3,650 3,389 3,645 3,360 3,643 3,360 3,641 3,355 3,628 3,337 3,604 

7,046 7,034 7,003 7,001 6,983 6,941 



๑๑ 

 

 



๑๑ 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 552 646 อายุต่ ากว่า  ๑๘ปี 

จ านวนประชากร 2,360 2,283 อายุ  ๑๘ – ๖๐ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 601 886 อายุมากกว่า ๖๐ปี 

รวม 3,513 3,775 ทั้งสิ้น  7,288  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอด าเนินสะดวก ณ เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖4 
 

4. สภาพทางสังคม  
4.1 การศึกษา 

มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
-  สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  
- โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 โดยมี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

โรงเรียน 
จ านวนบุคลากร รวม

บุคลากร 
(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) รวม 
นักเรียน 
(คน) 

(ครู) มัธยมศึกษาตอนต้น มัทยมศึกษาตอนปลาย 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 32 75 107 465 498 251 388 1,602 

รวม 32 75 107 465 495 251 388 1,602 
 

- สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี (สพฐ.) เขต 2 จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมี นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์มโน รักษาการผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมี  นายก้องภพ  ยี่หร่า  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

โรงเรียน 
จ านวนบุคลากร 

รวม
บุคลากร 

(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) รวม 
นักเรียน 
(คน) 

(ครู) ก่อนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 2 9 11 - - 11 10 33 24 57 
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม 8 33 41 - - 111 113 370 316 910 

รวม 10 42 52 - - 122 123 403 340 967 
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ท่านัด (เดือน มกราคม 2564) 
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-  สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของกรมการศาสนา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดอมรญาติสมาคม โดยมีนายบุญฤทธิ์  เกียรติมงคล  เป็นประธานศูนย์ฯ 

 

โรงเรียน 
จ านวนบุคลากร 

รวม
บุคลากร 

(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) รวม 
นักเรียน 
(คน) 

(ครู) ก่อนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมร
ญาติสมาคม 

- 8 8 60 120 - - - - 180 

รวม - 8 8 60 120 - - - - 180 
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ท่านัด (เดือน มกราคม 2564) 

-  สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมี นางสาวปิยะพร ไมตรีจิตต์ รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย ์

 

โรงเรียน 
จ านวนบุคลากร 

รวม
บุคลากร 

(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) รวม 
นักเรียน 
(คน) 

(ครู) ก่อนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสี
หมอก 

- 1 1 13 7 - - - - 20 

รวม - 1 1 13 7 - - - - 20 
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ท่านัด (เดือน มกราคม 2564) 

4.2 สาธารณสุข 
- มีหน่วยงานบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2ต าบลท่านัดอ าเภอด าเนิน 

สะดวก จังหวัดราชบุรี มี นายเชาว์  ช้างแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ท่านัด และมีเจ้าหน้าที่ จ านวน  4  คน 
  2. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี มีนายสุพจน์  จิระราชวโร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่ จ านวน 602  คน 

3. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเก่ียวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน  1  แห่ง   
ได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่
ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการคือ นายสมยศ  อุ่นเจริญ และมี
คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ  จ านวน  16  คน 
4.3อาชญากรรม 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยบริการ จ านวน  4  แห่ง ดังนี ้
1. ที่พักสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลท่านัด จ านวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณโรงเรียน 
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วัดอมรญาติสมาคม มี ร.ต.อ.เสนะ เทพอาจ เป็นหัวหน้าสายตรวจ 
2.ศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่านัด (ศูนย์ อปพร.) จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5  ต าบลท่านัด 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และสมาชิกอปพร. 
จ านวน 32 คน 

3. ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ าต าบลท่านัด (ศปถ.ต.ท่านัด) จ านวน  
1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการ 
  4. ศูนย์ยุติธรรมต าบลท่านัด ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ต าบล 
ท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานศูนย์ฯ 
 

4.4  ยาเสพติด 
 - พบน้อยมาก ไม่การแพร่ระบาด 

4.5  การสังคมสงเคราะห์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ด าเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

หมู่ที่ 
งบรัฐบาล งบ อบต. 

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ 50 79 129 10 4 14 - - - 
๒ 112 181 293 20 13 33 1 1 2 
๓ 120 170 290 23 17 40 1 - 1 
๔ 104 152 256 15 15 30 1 - 1 
๕ 47 88 135 12 8 20 - 1 1 
๖ 53 61 114 9 9 18 - - - 
7 55 87 142 11 5 16 - - - 
8 60 68 128 6 7 13 - - - 

รวม 601 886 1,487 106 78 184 3 2 5 
( ที่มา : งานพัฒนาชุมชน  ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน 2564 ) 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในจ านวน 13 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอด าเนินสะดวก ประมาณ 5
กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ โดยมีถนนสายหลักและสายรอง ดังนี้ 
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  ถนนสายหลัก ได้แก่ 
  ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 325 (สายบางแพ 
– สมุทรสงคราม) เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านต าบลด าเนินสะดวก 
และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด เพ่ือเชื่อมต่อต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก ได้ยังอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี โดยมีระยะทางในเขตต าบลท่านัด ประมาณ 2.19 กิโลเมตร  
  ถนนสายรอง ได้แก่ 

1. ถนนสายวัดสุน  เชื่อมต่อกับถนนด าเนินสะดวก -พิกุลทอง  รวมระยะทาง  5.69 
กิโลเมตร 

2. ถนนสายสรอรรถ เชื่อมต่อกับถนนด าเนินสะดวก-พิกุลทอง  รวมระยะทาง  1.22 
กิโลเมตร 

3. ถนนสายอยู่แก้ว เชื่อมต่อกับถนนสายท่าผัก  รวมระยะทาง  2.40 กิโลเมตร 
4. ถนนสายท่าเกษตร เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 325  รวมระยะทาง  1.71  

กิโลเมตร 
5. ถนนสายวัดอุบล – สนามไชย เชื่อมต่อกับถนนด าเนินสะดวก – วัดหลักหก   

รวมระยะทาง  2.73 กิโลเมตร 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่แยกตามประเภท ดังนี้ 

1. ถนนลาดยาง    จ านวน 32 สาย ระยะทางรวม  3,318  เมตร 
2. ถนนคอนกรีตเกสริมเหล็ก จ านวน 37 สาย ระยะทางรวม  1,354  เมตร 
3. ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน 43 สาย ระยะทางรวม  1,437  เมตร 

 รวมถนนทั้ง 3 ประเภท จ านวน 112 สาย  ระยะทางรวม  6,101 เมตร  
5.2 การไฟฟ้า 
  บริเวณจุดเสี่ยงของต าบลท่านัดมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด จ านวน 13 จุด และมี
การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทางร่วมและสถานที่ส าคัญ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  รวมถึงลดปัญหา
อาชญากรรม  โดยมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด ดังนี้ 

(๑) ติดตั้งบนถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินสายหมายเลข 325 จ านวน 4 จุด 
(๒) ติดตั้งบนถนนสายรอง จ านวน  9  จุด 
(๓) ติดตั้งบริเวณถนนซอย จ านวนประมาณ  800  จุด 

5.3 การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีระบบประปาหมู่บ้าน/ส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน ดังนี้ 
  ระบบประปาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายก าธร ภูริปัญโญให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 1 
  หมู่ที่ 2 สถานที่ตั้ง บ้านไผ่งาม / บ้านรางสีหมอก ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 2 
  หมู่ที่ 3 สถานที่ตั้ง บ้านนายสมพงษ์  พลอยดีสีอ่อน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 3 
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  หมู่ที่ 4 สถานที่ตั้ง –  
  หมู่ที่ 5 สถานที่ตั้ง วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 5 
  หมู่ที่ 6 สถานที่ตั้ง - 
  หมู่ที่ 7 สถานที่ตั้งบ้านนายประมวล เทียมสิน  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  หมู่ที่ 8 สถานที่ตั้งบ้านนายมนตรี  เกษตรธนสิน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 8 
     หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาภูมิภาค ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 
5.4 โทรศัพท ์
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีระบบการบริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

-  มีโทรศัพท์เข้าถึงทั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน โดยคู่สายของบริษัท ที 
โอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) มีผู้ประกอบการที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

- มีระบบกระจายเสียงอัตโนมัติ จ านวน 1 แห่ง มีชุดล าโพงลูกข่าย จ านวน 24 จุด  
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วทถึงทุกหลังคาเรือน 

- มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ ครบทุกครัวเรือน  
- มีโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้เป็นส่วนมาก  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดใช้บริการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ไทย 
สาขาด าเนินสะดวก 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
  6.2 การประมง - 
  6.3 การปศุสัตว์ - 
  6.4 การบริการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีการประกอบพาณิชย์และร้านค้าเบ็ดเตล็ด จ านวน 
20 แห่ง ได้แก่ 

1. ร้านท าผม คุณชญาดา พรมประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
2. บริษัทด าเนินเซอร์วิส 1999 จ ากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ 

เครื่องกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
3. ร้านฉายากร ประกอบกิจการเกี่ยวกับการถ่ายรูป ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
4. ร้านสืบศักดิ์ (ด าเนินสะดวก) เบสไทร์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ 

เครื่องกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
5. ร้านเทวาการเกษตร ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
6. อู่ชัยยนต์กิจ ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
7. ร้านทวียนต์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
8. ร้านวิบูลย์ชัยการเกษตร ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
9. ร้านมงคลแก๊ส ประกอบกิจการเกี่ยวกับสะสมก๊าซ พ.ท.ไม่เกิน 100 ตร.ม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
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10.  ร้านเสริมสวยหรือท าผม คุณศรีนวน กุมพาณิชย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
11.  ร้านเสริมสวยมายลุค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
12.  อู่ ส.สมบัติ ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
13.  ห้องเช่า นายบุญเลี้ยง เริ่มเสริมสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
14.  โรงกลึง นายธานินท์ ทองศิริวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
15.  ห้องเช่านางสมพร สุศีลสัมพันธ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
16.  ห้องเช่า นายณัฐพร ศรีสวัสดิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
17.  โรงกลึงนายสมเกียรติ  ปริญญาปุณโณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
18.  สวนแก้วอพาร์ตเม้น ตั้งอยู่ที่ 1 
19.  ร้านเสริมสวย จีจี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
20.  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด นางสาวปรียาวรรณแดงศิริรัตน์ ประกิบกิจการเกี่ยวกับอาหาร  

เครื่องดื่ม การตาก หมัก ดองผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 
  6.5 การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวและการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีจ านวน 3 แห่ง 
ดังนี้ 
  1. แหล่งท่องเที่ยว จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านสุขโชค สวนงูเด็กไทย ประกอบกิจการ
ประเภทรีสอร์ท และโชว์สัตว์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด โดยมีนายเฉลียว  สุขโชค เป็นเจ้าของกิจการ 
  2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลท่านัด 
  3. สหกรณ์การเกษตร จ านวน 1แห่ง  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 
2 ต าบลท่านัด 
  6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการน้ ามัน  
จ านวน 5 แห่ง 
  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหลียงเส่งเฮงฮวด ตั้งอยู่ที่ 193 หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด โดยมีนายคมสัน 
ศรีวัฒนา เป็นเจ้าของกิจการ ประกอบกิจการประเภท การผลิตซีอ๊ิวและซอสถั่วเหลือง 
  2. โรงงานซีอ้ิวยิ่งฮะฮวด ตั้งอยู่ที่ 136 หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด โดยมี นายการุณ  ศรีสาคร
บริสุทธิ์ เป็นเจ้าของกิจการ ประกอบกิจการประเภทการผลิตซีอ้ิวโดยใช้เครื่องจักร 
  3. ห้างสรรพสินค้า ตลาดโลตัส ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด  โดยมี บริษัทเอก-ชัย 
ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ ากัด เป็นเจ้าของกิจการ ประกอบกิจการประเภท อาหาร เครื่องดื่ม การสะสมอาหาร
สัตว์ การสะสมสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค 
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  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 
จ านวน
สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 
ที่ตั้งกลุ่ม/
องค์กร/
กองทุน 

1 กองทุนหมู่บ้านบ้านท่านัด 110 นายสมชาย อารมย์ชื่น 19 ม.1 
2 กองทุนหมู่บ้านบ้านรางสีหมอก - นายบุญมา  สุขบุญชูเทพ 218 ม.2 
3 กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองมอญ 75 นายไพฑูรย์ คลองทรัพย์สิน 93 ม.3 
4 กองทุนหมู่บ้านบ้านรางยาว  นายไพรัตน์  หงส์ศุภางค์พันธ์ 1 ม.4 
5 กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองราษฎร์เจริญ 79 นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ 27 ม.5 
6 กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองตาเล็ก 80 นายปรีชา  ธีรทองดี 38 ม.6 
7 กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองวัดหลักหก 100 นายศุภโชค จิรธนธรณ์ 7 ม.7 
8 กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองวัดอุบล  นายจรินทร์ จันทร์เจือศิริ 36 ม.8 
9 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 98 นายส าเริง  ไชยภูมิสกุล 23 ม.1 
10 กองทุนบทบาทสตรีต าบลท่านัด 800 นางขวัญใจ  มะปัญญา หมู่ที่ 5 
11 สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก  นายบุญมา  สุขบุญชูเทพ หมู่ที่ 2 
12 ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่านัด 200 นายปรีชา  จันทร์งาม รพ.สต.ท่านัด 

  

ล าดับ
ที ่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 
จ านวน
สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องค์กร/กองทุน 
ที่ตั้งกลุ่ม/
องค์กร/
กองทุน 

13 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรางสีหมอก 1,440 นายเสรี  อรรคทิมากูล หมู่ที่ 2 
14 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองราษฎร์เจริญ 638 นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ หมู่ที่ 5 
15 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 10 นายส าเริง  ไชยภูมิสกุล หมู่ที่ 1 
16 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรางสีหมอก 120 นายบุญมา  สุขบุญชูเทพ หมู่ที่ 2 
17 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองมอญ 60 นางอ าภา  เจริญสุข หมู่ที่ 3 
18 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการผลิต

และจ าหน่ายบ้านคลองราษฎร์เจริญ 
11 นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ หมู่ที่ 5 

19 กลุ่มเกษตรผลไม้ 10 นายกิมย้ง บุญญาภิสิทธ์โสภา หมู่ที่ 7 
20 กลุ่มเกษตรบ้านคลองขุด 5 นายประวิทย์  เจติยวรรณ หมู่ที่ 2 
21 กลุ่มเกษตรบ้านคลองวัดอุบล 19 นายวิรัช  ธีรทองดี หมู่ที่ 8 

  6.8 แรงงาน - 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาชนในต าบลท่านัดส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนไม้ยืนต้น โดยมี องุ่น
และมะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ มะนาว ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการท าสวนล้มลุกบางส่วน เช่น 
กล้วยไม้ แก้วมังกร เป็นต้น  
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ประชาชนมีน้ าประปา
หมู่บ้านและน้ าประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการเกษตรกรรมใช้น้ าในล าคลองที่ไหลผ่าน  

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน ้าฝน   ..................  มิลลิเมตร 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

2. ห้วย/ล าธาร       

3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       

5. น้ าตก       

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

      

3) แหล่งน ้าท่ีมนุษยส์ร้างขึ น 

1. แก้มลิง       

2. อ่างเก็บน้ า       

3. ฝาย       

4. สระ       
5. คลองชลประทาน       

6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 5,288 คนคิดเป็น
ร้อยละ 99.92  รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 และศาสนาอิสลาม ซิกส์ 
ฮินดู และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ที่มา สนง.พัฒนาชุมชน อ.ด าเนินสะดวก **จปฐ.ประจ าปี 
2559) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีสถานที่ส าคัญทางศาสนา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดอมร
ญาติสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมีพระครูอมรวิสุทธาภรณ์ 
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปีประชาชนมีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
เช่น ประเพณีแห่เทียน ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน- 
  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก - 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้ า 
   มีแหล่งน้ าธรรมชาติ    ได้แก่คลองสาธารณะ  จ านวน  43 สาย รวมความยาวประมาณ 
55.89 กิโลเมตร ดังนี ้    
  หมู่ที่ 1 มีคลองสาธารณะ จ านวน    9     สาย 
   - คลองหน้าบ้าน ส.อบต.ปิยวัฒน์ มีความยาว 0.40 กิโลเมตร 
   - คลองตาเพียว (ท่านัด)   มีความยาว 0.40 กิโลเมตร 
   - คลองตาอ้วน   มีความยาว 0.27 กิโลเมตร 
   - คลองเชื่อมคลองตาอ้วน – คลองตาบะ มีความยาว 0.40 กิโลเมตร 
   - คลองบ้านผู้ใหญ่กนก   มีความยาว 0.80 กิโลเมตร 
   - คลองตาบะ    มีความยาว 1.80 กิโลเมตร 
   - คลองเชื่อมคลอง หมู่ 1 – 2 – 3 มีความยาว 1.36 กิโลเมตร 
   - คลองเชื่อมคลอง หมู่ 2 – 3  มีความยาว 0.60 กิโลเมตร 
   - คอลงบ้านครูประพัฒน์  มีความยาว 0.75 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 2 มีคลองสาธารณะ จ านวน 7     สาย 
   - คลองหมอมี    มีความยาว 1.44 กิโลเมตร 
   - คลองตาเชื่อม   มีความยาว 0.60 กิโลเมตร 
   - คลองผู้ใหญ่ห่อ   มีความยาว 0.56 กิโลเมตร 
   - คลองศาลพ่ออินทร์   มีความยาว 2.16 กิโลเมตร 
   - คลองผู้ใหญ่บุญมา   มีความยาว 0.39 กิโลเมตร 
   - คลองรางสีหมอก   มีความยาว 5.00 กิโลเมตร 
   - คลองหลังร.ร.บ้านรางสีหมอก  มีความยาว 0.78 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 3 มีคลองสาธารณะ จ านวน 9     สาย 
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   - คลองตากุด    มีความยาว 3.38 กิโลเมตร 
   - คลองตาวาน    มีความยาว 0.84 กิโลเมตร 
   - คลองหนองปลากราย  มีความยาว 0.40 กิโลเมตร 
   - คลองบ้านนายปาน   มีความยาว 0.47 กิโลเมตร 
   - คลองบ้านนายมาตร   มีความยาว 1.00 กิโลเมตร 
   - คลองผู้ใหญ่เยี่ยม   มีความยาว 0.90 กิโลเมตร 
   - คลองร้านเป็งเก่า   มีความยาว 1.00 กิโลเมตร 
   - คลองนายป๊อ   มีความยาว 1.00 กิโลเมตร 
   - คลองบ้านนายโต้ง   มีความยาว 0.75 กิโลเมตร 
  หมู่ที ่4 มีคลองสาธารณะ จ านวน  3    สาย 
   - คลองศาลาเหนือ   มีความยาว 1.70 กิโลเมตร 
   - คลองบ้านช่างรุณ   มีความยาว 1.13 กิโลเมตร 
   - คลองมอญ (หมู่ 3 ถึง หมู่ 4)  มีความยาว 2.00 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 5 มีคลองสาธารณะ จ านวน 4     สาย 
   - คลองฮกเก้ียน    มีความยาว  1.30  กิโลเมตร 
   - คลองซีอ้ิว     มีความยาว 1.80  กิโลเมตร 
   - คลองบันได    มีความยาว 2.40 กิโลเมตร 
   - คลองเชื่อม คลองบันได-คลองซีอ้ิว มีความยาว 0.37 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 6 มีคลองสาธารณะ จ านวน 2     สาย 
   - คลองตาลักษณ์    มีความยาว 2.00 กิโลเมตร 
   - คลองต้นหว้า   มีความยาว 2.30 กิโลเมตร 
  หมู่ที่ 7 มีคลองสาธารณะ จ านวน 3     สาย 
   - คลองโรงเรียน    มีความยาว 1.80 กิโลเมตร 
   - คลองตัน    มีความยาว 0.29  กิโลเมตร 
   - คลองวัดหลักหก   มีความยาว 1.90 กิโลเมตร  
  หมู่ที่ 8 มีคลองสาธารณะ จ านวน  6    สาย 
   - คลองวัดอุบล   มีความยาว 2.40 กิโลเมตร 
   - คลองแคระ    มีความยาว 0.78 กิโลเมตร 
   - คลองหลวง    มีความยาว 1.76 กิโลเมตร 
   - คลองใช่ฮวด    มีความยาว 2.40 กิโลเมตร 
   - คลองเชื่อมคลองบันได – คลองตาลักษณ์ – คลองต้นหว้า  มีความยาว  0.28กโิลเมตร 
   - คลองเชื่อมคลองวัดอุบล – คลองหลวง  มีความยาว 0.40 กิโลเมตร 
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  9.2  ป่าไม้- 
  9.3  ภูเขา- 
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ 
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์และพัฒนาท้องถิ่นให้มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงามน่าอยู่ 

ในพ้ืนที่ต าบลท่านัดคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ดี พืช ผัก ผลไม้ออกตาม 
ฤดูกาล ฝนตกตามฤดูกาล เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกไม้ผลได้ดีในช่วงฤดูฝน 



 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ             การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ             ในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย     มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง     เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน   

  ความม่ังคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม   มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา    อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนใน   ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ  
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย  
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย  ภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ  ประเทศ เพ่ือยกระดับ
ฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์
สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  
  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ    ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  
  1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกตผ์สมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ           (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่
ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
  1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน    โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  และท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวั สดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
  1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง  การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้  ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

 1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑3  
  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น  การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะ
เข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐาน  เชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
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ท่ามกลาง การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า 
แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ า
สูง ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ภายในสิ้น   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การบริหาร
จัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง ท่ามกลาง
ปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนัก
ร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร์     ในทุกด้าน ได้แก่ การ
เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ เปูาหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการ
พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา    การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อม
ทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี  มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น  ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน 
การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจาก
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก  

  นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างข้ึนทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบ
พหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดัน   ให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
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กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์      เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป. 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็น     แนวทางการพัฒนา
ส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ  ในทุกกรอบความร่วมมือ     
ทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความ
ร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่แล้ว ในปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิด
การค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้ โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาท ที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าในอนุภูมิภาคและ    ในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากล
ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส 
และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย  

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน
ดังกล่าว ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และประเทศต่างๆ ก าลัง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการ
ต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหาร 
จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด  รวมถึงการใช้
นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต  และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
การพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ท่ีครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่
ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคม
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และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนา ที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุก
ภาคส่วน (Thailand 4.0)  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนกลไก  การบริหารราชการแผ่นดินส าคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบใน
หลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพ
ปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์
ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนา
ระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกัน
ว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศใน
ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาล
อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็น
กรอบ ที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะ
ด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
ก าหนดเปูาหมายในระยะยาว ที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐาน
ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบ   การติดตามและประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความเชื่อมโยงจาก
ระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เป็น
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด  

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศไทย  ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี 
พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนด
ไว้โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3    เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรก  ที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดย
มีกลไกตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕ 
- ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ    
ฉบับที่ ๑3 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมาย
และแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑3 ผ่านไป  
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 2. หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕66 – 
๒๕70)  

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี       
ที่จะสามารถตอ่ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย
มีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

  ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็น
คนที่สมบูรณ ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม  
 ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม    มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง    ของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  
 ๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมาย
และตัวชี้วัด ในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยใน
ป ี๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐาน
การผลิตและบริการส าคัญ  ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมาย
ในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มี
วินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกาย
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และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความ
เป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น  เป็นที่ต้องการในตลาดโลก 
เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด  
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่  การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  
 ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑3 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร
ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิ
ปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญ  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้าน
รายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิ
บาล และความเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ผ่านๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการ
เป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้
เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้อง
เป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑3 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ
ในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญ     ในด้านต่างๆ  

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์  



๓๑ 
 

  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา  

  ๒.๑.๑ คนไทยสว่นใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
  ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
  ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
  ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน   
  2.๒ ตัวช้ีวัด  

   2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  

  ๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
  2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
  2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

  2.2.6 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี  
  2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพ่ิมขึ้น  
  2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน  

  2.2.9 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน  
  2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  
  2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน  
  2.2.12 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕  
  2.2.13 จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 
ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
  2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง  
  2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน  
  2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น  
  2.2.17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง  
  2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง  
  2.2.19 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
  2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐  
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  2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น  
  2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น  
  2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน  
 
  ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะและพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์  

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มี
วินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน  

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ทีถู่กต้อง เข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้จริง   

๓.๑.๔ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัด
ระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม  

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด  

๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาท ิการตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานเป็นทีม  

 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   ๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม่ ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต

และการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ สนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้
ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

   3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
พัฒนาการสมองแต่ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
                     3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคน  จัดตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงาน  

 3.2.4 จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัยต้น  ใช้
มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน   
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก  
 3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพ  
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 3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  
 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการขนาดกลาง
ที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  
 3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ  
 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง  
 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
 ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
 3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเอง และการก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 3.4.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้ชุมชนจัด
พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
 3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”  
     3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน  

 ๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ  
 3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละ
เขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกัน  
 3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่ไม่กีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
 3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว  
  3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ 
การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล  
  ๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
 3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  
 3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟ้ืนก่อนกลับบ้านและ
ส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  
 3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ  
  3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่ง
สาธารณะ อาคารสถานที่ และท่ีอยู่อาศัยให้เอือ้ต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  
  ๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
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 3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  อาทิ 
การใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกัน  
 3.7.2 ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิก  
 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้ง
ร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่  
 3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค าสอนของศาสนา และเร่ง
ฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม  
 3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน และสร้างกระแสเชิง
บวกแก่สังคม  
 2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
 ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
 ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
  2.1.1  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
  2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
  2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 2.๒ ตัวช้ีวัด 
                    2.2.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
15 ต่อปี  
 2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 
เมื่อสิ้นสุดแผน  
 2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึน้  
 2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ  
  2.2.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
                    2.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับ  ร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  
 2.2.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มี
จ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง  
 2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่
เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน  
 2.2.9 ความแตกต่างของสดัสว่นบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง  
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  2.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 
 2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน  
 2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค  
  2.2.13 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 
    ๓. แนวทางการพัฒนา  

  ๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที ่และสภาพร่างกาย  
 3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยรัฐ
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้
ประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้  
 3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมี
ที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความช านาญการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร  
 3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ ต่อกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

  3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอ  ที่
จะด ารงชีพได้การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเปูาหมาย  เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 
  ๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง   
 3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมาก
ขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้างระบบ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการ
ประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  
 3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
พร้อมทั้งน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลน
แพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล  
 3.2.3 เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของ
สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  
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 3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 
- เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคม      
ได้อย่างเท่าเทียม  
  3.2.5 ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรม 
  ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  
 3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน  
 3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
 3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)       
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  
 3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่ข่าย  
  3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน 

    3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
         ๑. วัตถุประสงค์  
     ๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน ดังนี้  

 ๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการ
เพ่ิมรายได้ต่อหัว  

 ๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม ่ 

 ๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการ
คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  
     ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้  
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 ๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ  
 ๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้
ฐาน      การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  
 ๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก  
 ๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม    แห่ง
อนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น
มิตร     ต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 ๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ  
 ๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน  
 ๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
  2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
  2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
       2.๒ ตัวช้ีวัด  
     2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 13 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รายได้
ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 13 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0  
     2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี และอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี  
     2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0  

   2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  

   2.2.5 อัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะคงค้าง     ณ 
สิ้นแผนฯ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP  

   2.2.6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท  

   2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี
เพ่ิมขึ้น  
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     2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1  ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
    2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ  
    2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี 2564 
พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564  
   2.2.11 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่ 
   2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถ    ใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 
30  
   2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ 12  
   2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนนทักษะ
ทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง เพ่ิมปริมาณการใช้
บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครัง้/ปี/คน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
 3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง  
                         1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหาร และการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ  
                         2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม  ผู้มีงานท าใน
ระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน  
                         3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ภาครัฐ  
                         4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดภาระการพ่ึงพา
รายได้จากรัฐบาล  
                         5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ   ที่มีปัญหา
ฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล  
               3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน  
                        1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  
                        2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบ
สถาบันการเงินทั้งระบบ  
                         3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการ
เปลี่ยนแปลง  
 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไก ที่สนับสนุน
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง  
 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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                   3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร  
                        1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้ คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม  ที่มี
ศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการ
รวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น  
                        2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้า
พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
                        3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  
                              4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้างศักยภาพ
ของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการตลาด วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการ
ผลิต  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ บริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร สร้างความ
ร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
                        5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด  
                        6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่โดย
พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร สร้างบุคลากรด้านการเกษตร ปรับปรุงกฎหมาย    
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย  
                  3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
                             1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศ     
ในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  
สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่ อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ  
                       2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุนให้  มี
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การศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต  
                 3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
 1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการ
เดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง  โดยพัฒนาศักยภาพของ
ฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพใน
การเติบโต สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ  
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย  จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยว ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
 3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดย ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา  
                 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
 1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการ
ส่งออกสินค้าไทย  
 2) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย  
 3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ  
 4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ในการทาธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะ   ห่วงโซ่มูลค่า
และการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  
 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ พัฒนากลไกการคุ้มครองการลงทุน
และ   การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลด
ระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ  
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการ
ลงทุน โดยการส่งเสริมบริการปูองกันความเสี่ยงทางการค้า ส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศ  
 6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของ SMEs  
 7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
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  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
 1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
   1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต ิ 
     ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ ปุา
เศรษฐกิจและปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและ
จัดที่ดินท้ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 
   2.1.2 สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 
   2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  และ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 
   2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
   2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
   2.๒ ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 สัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นพ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์
ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ 
พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าเพ่ิมข้ึน  

2.2.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์  
    2.2.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้  และจ านวน
พ้ืนที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน  
 2.2.5 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 
ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน  
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 2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน  
 2.2.8 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง  
    2.2.9 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
 2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  
 2.2.11 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น  
    2.2.12 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 2563 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ  
 2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง  
 2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปุาไม ้ 
    2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ 
 2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

2.2.18 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ  
    2.2.19 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
    ๓. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
   3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ  
 3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
 3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน  
 3.1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
     3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
    3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และ
ยั่งยืน 
 3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  
 3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ ทั้ง 
25 ลุ่มน้ า  
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 3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ
ระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า  
 3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้น  
     3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
    3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการ         
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
 3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่าง
ครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด  
 3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้  
     3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโต  ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
 3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ  
     3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
    3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  
 3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ จังหวัด  
 3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  
 3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
 3.6.4 พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย  
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     3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
    3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3.7.1 ปรับปรุ งกลไกและกระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน  
 3.7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
 3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
     3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
    3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่ง ข้าม
พรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและย่ังยืน 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย
คุกคาม  ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
 1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ  
 1.3  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ  
  1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 2.1.2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน  ได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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   2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
   2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
   2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.๒ ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน  
    2.2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute 
for Economics and Peace: IEP)  
 2.2.4 จ านวนผู้เสียชวีิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)  
    2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
 2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง  
 2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ิมขึ้น  
    2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมขึ้น 
 2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก)  
 2.2.10 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง  
 2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง  
    2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม  
 2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลกของ WEF)  
    2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนี
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
    2.2.16 จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
   ๓. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 

 3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไป
เผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  
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 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา  ภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง         
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  
      3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตต
ลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม 
    3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธ
ยุทโธปกรณ ์ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ 
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ  
 3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติ  ทั้งใน
ยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไก
ปกต ิ ไม่สามารถรองรับได ้โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม  
 3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดทา
ระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน  
 3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน  
 3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไป
กับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ าและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ  
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    3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพบิัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
    3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคงเพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 3.3.1 ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและ
รักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่  
 3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือใน
การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
พ้ืนที่ชายแดน ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน  
 3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และ
ก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
     3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ  ใน
การวางระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรค
และภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
    3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้
ประโยชน์  จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายในทะเล       
และวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่
ดีในการด าเนินงาน  ด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ  
รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
     3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จาก
ทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทาง
ทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
อนาคต 
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    3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม      
เพ่ือเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดย
ใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยให้มี
ความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความม่ันคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง 
    6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
            2.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
            2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด  
  2.๒ ตัวช้ีวัด 
             2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
             2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
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             2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง  
             2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน  
            2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
            2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
            2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน  
 3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค  
 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
    3.1.5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได ้
   3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 

3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที ่ 
 3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับจังหวัด  
 3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่13 (พ.ศ.2566 - 2570) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล  
    3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงาน 
 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ  
 3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ  
 3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย  
 3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการ
จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า  
 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ)ประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  
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 3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  
    3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
   3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพและ
ความพร้อมของท้องถิ่น  
 3.4.2  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะให้
หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
 3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มาตรฐาน  
 3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น  
    3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 
   3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
 3.5.2 ปูองกันการทุจริต  
    3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 
   3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย  
    3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
   7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า จัดตั้ง/
ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน  
 1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
 1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ  
 1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการ
การประกอบกิจการน้ าประปา  
  1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
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  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพ่ือลดความเข้ม   การใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
   2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทาง
ราง และทางน้ าและเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้ง ขยายขีดสามารถ 
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และ ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 
   2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ : เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์    และ
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่าง
สมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ด่านการค้า
ชายแดนส าคัญท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 
   2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม  ทั่วประเทศ
และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้มี
ประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 
   2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียใน
ระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 
  2.๒ ตัวช้ีวัด   
 2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท  
   2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่า
ขนส่งสินคา้ต่ ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP 
   2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพ่ิมจากร้อย
ละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15  
   2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟูาต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15  
   2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 
120 และ 55 ล้านคนต่อปี 
   2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น  
   2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
   2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออกด่านชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ต่อปี 
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   2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
12.94 เป็นร้อยละ 17.34  
   2.2.10 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 
   2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น  
   2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 
85  
   2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  
   2.2.14 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 
   2.2.15 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561 
และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 
2564  
   2.2.16 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2564  
   2.2.17 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 
และเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศ พัฒนา

โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย 1 เส้นทาง พัฒนาพ้ืนที่เมือง  
ตามแนวเส้นทาง ศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) ปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรไฟฟูาแทนรถจักรดีเซล จัดท า
มาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟูา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์  

  3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม เร่ง
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ  พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก ภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT)  

  3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวง
พิเศษ ระหว่างเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและประตูการค้าหลักน าเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมา
ใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร  

  3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตาม
แผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยาน พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศที่เพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

  3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่ง



๕๓ 
 

เชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศก ากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลม
ฉบังให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 
 3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
 3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟูาและเครื่องกล รถไฟฟูา และ
รถจักร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
 3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีดความสามารถ
องค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ า เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common 
Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น  พิจารณากลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ขนส่งสาธารณะ 

  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
  3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการจัดตั้ง

หน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
  3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ  
  3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
  3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้

เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน  รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

  3.4.2 สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาส่งเสริมการ
ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

 3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด  
 3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่าง
เหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน  

  3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน 

  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
  3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและ มี

ประสิทธิภาพ  
  3.5.2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ

ของไทย 
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  3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber security international council)  

  3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศ 

   3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา  
    3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
    3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
    3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ  
    3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็น
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 
     8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ๑. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
  1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

  1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม    ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
     ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.๒ ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  
 2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30  
 2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ 
: งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิม
เป็น 55 : 25 : 20  
   2.2.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30  
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 2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด  
 2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
   2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม 
 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่ม
อาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่       
โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วง
โซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น  ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) เพ่ือให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟูา รถยนต์ Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้
ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเข้า
ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ  
 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยี  เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  
 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
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 3.1.5  พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ       
และทดแทนการน าเข้า  

  3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตาม
เทคโนโลยี 

  3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับ       
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุน
ทุนวิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย  
 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
กองทุน มาตรการภาษ ีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการ
พัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี  และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก  
 3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและ
แสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

  3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมี
กลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
  3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

 1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: 
T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้าง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพัฒนาระบบ   การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ  
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 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้อง
กับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นัก
ประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน 
และพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ  
 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจ
ตลาดและรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
วิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ  ที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ในประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษ ีเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  
  3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ อาท ิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  (เทคโนโลยีเพ่ือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยสะดวกต่อ  การเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย  
 2) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัน  ต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์และ
สถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหา  ให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม  
 3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
เร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม  
 4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ ทั้ง
การเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดย
สาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ  
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 5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกระดมทุน อาทิ 
ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์  
 6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน  
 7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและน าไปถ่ายทอดสู่ภาคการ
ผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว  
 3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ   การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน ทั้ง
หน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
  2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 
(Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อ
ยอดไป   สู่เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม  
 3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย  ทั้งด้าน
การสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอ่ืนๆ 
รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง  
 4) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปูาหมายที่ต้อง
พัฒนารายสาขา อาท ิสาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา  
 5) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา      
ของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที ่ภาคชุมชนและสังคม  
 6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือให้
เป็น   ที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูต
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิง
นโยบายและการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ  
  9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
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 1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

 1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
   2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
   2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
   2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 2.๒ ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
   2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
   2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 
 2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน  
   2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
 2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
   2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  
 1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
 2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี  
 3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการ
พ่ึงตนเอง  
 1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
 3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  
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 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา  
 3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  
 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล  
 3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล  
 4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ าใน
ภาคตะวันออก และส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลางตอนบน
เพ่ือแก้ไขปญัหาภัยแล้ง  
 3.1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่
คุณค่าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
 3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ  
       4) วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค และพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
    3.2 การพัฒนาเมือง 
 3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก  
 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการใช้งาน
ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
 2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
 3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
 4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น  
 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  
 3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ  
 1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
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 2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย  
 3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล  
 4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การ
ลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา  
 5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม  
       6) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญและบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
 1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
 3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก  
 4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
 5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  
 3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  
 2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
 3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  
       4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
   10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  



๖๒ 
 

 1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
  2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม

ศักยภาพ 
  2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
  2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค  อนุภูมิภาค 

อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

  2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
 2.๒ ตัวช้ีวัด 

 2.2.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุน ในการ
ขนส่ง  

  2.2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน  ในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)  
 2.2.4 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ  
 2.2.5 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  

  2.2.6 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น  
 2.2.8 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
 2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  

  2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต การ
ลงทุน และบริการ 
 2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
 2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
   2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
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  3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ  ความร่วมมือ อนุ
ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มี
ความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์  
 3.2.2 พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและ   ได้
มาตรฐานสากล  
 3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์  
     3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
  3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน  ที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 
 3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน  
     3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ
ผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที่ 
  3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 

 3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนา
ธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภา
ธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
     3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
  3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ  
     3.6.2 เพ่ิมบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 
  3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนิน
อยู่  
 3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่  
     3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากล   ตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 
  3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
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  3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.  แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    1.1  แนวคิดและทิศทางการพัฒนานา  

  ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงิน ชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอน
ใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ง
เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

  ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าร ะดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว  

   1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ  

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ 
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศและเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปูาหมายที่จะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”  

   1.3 วัตถุประสงค์  
   1.3.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมือง
น่าอยู่ น่าเที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป 
   1.3.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มี
ความมั่นคง  ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

  1.3.3  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและ บริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
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  1.3.4  เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

  1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1.4.1 กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าใน
โลกดีขึ้น  
    1.4.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  
    1.4.3 รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
    1.4.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
    1.4.5 มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
    1.4.6 คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

    1.4.7 ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น   

    2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) พ.ศ. 2562   
          – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 2.1 จุดมุง่เน้น 
 2.1.1  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม ้ปศุสัตว์ และการประมง) 
 2.1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต ้       
อัตลักษณ์ท่ีมีคุณภาพ 
 2.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาค
ตะวันตก 

 2.2 วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว 
คุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก” 

 2.3 พันธกิจ 
  2.3.1 ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก
รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  2.3.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคมและภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
  2.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
  2.3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

2.4 เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขที่ย่ังยืน โดย 
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 2.4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
 2.4.2 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 2.4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 
ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
 2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย 
นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
 2.6 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 
ด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์:    
 (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล                   
 (2) เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม           
สู่ประเทศไทย 4.0  
      กลยุทธ์ :  (1) เพ่ิมพ้ืนที่การท าเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพ่ือการท าเกษตรอินทรีย์
          (2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้
นวัตกรรม   
           (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
          (4) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือลดความเสี่ยงจากภยั
พิบัตเิพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
     ตัวช้ีวัด : 

ตัวชี้วดั 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเปา้หมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 
2565 2562 -

2565 

1. ร้อยละของผูเ้ข้ารว่มโครงการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน(GAP/GFM /Oganic/PGS) เทียบจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
N/A 

 
N/A 

ได้รับเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ5 

ได้รับเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 10 

ได้รับเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 15 

ได้รับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 20 

ได้รับเพิ่มขึน้  
ร้อยละ 12.5/
ปี 

2. มูลค่าสินค้าภาคการเกษตรที่ไดร้ับการรบัรอง
มาตรฐานเทียบกับสินค้าทั่วไป 

 
N/A 

 
N/A 

มูลค่า เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 

มูลค่า เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ10 

มูลค่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

มูลค่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ10 

มูลค่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ต่อปี 
3. จ านวนนวัตกรรมภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนที่ใช้นวัตกรรม 
 

 
N/A 

 
N/A 

เพิ่มขึน้ 
10 นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 
10 นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 
10 นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 
10 นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 
40 นวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก  
และอารยธรรมทวารวดี 
   เป้าประสงค์ : เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  
   กลยุทธ์ : (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด 
      (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
       (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
      (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
   ตัวช้ีวัด : 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ  
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

   เป้าประสงค์  : รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ์  (1) พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
        (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
        (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
        (4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก 
        (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการ 
แข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
        (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและ
ผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของ
รายได้จากการท่องเท่ียว
เฉลี่ย 3 ป ียอ้นหลัง 

19.17%  16.59%  15%  17%  20% 22% 18.5% 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนกัท่องเที่ยวเฉลีย่  
3 ปี ย้อนหลัง 

7.67%  8.49%  6%  7%  8% 9% 7.5% 
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    ตัวช้ีวัด : 

 
      3.3 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563)     
              3.3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”  

 จากจุดยืนการพัฒนาและความพร้อมและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี
และ ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการ
มุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และ
การมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้ง
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ภาค และอาเซียน และการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็น
เมืองที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ว่า “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคม มีความสุข” 

  เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการ
น า เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart 
Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดน าการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความส าเร็จ
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและ   การพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศมีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่
เข้มแข็งและมีมูลค่า  

  ความยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เกษตรและการเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่
เข้มแข็งเมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการมี
แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเอง  

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่
ต้นแบบนิเวศน ์ที่ยั่งยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับ

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565 
1. จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
ของผู้ประกอบการ(SME,OTOP 
YEC BIZCLUB) ที่ได้รับการส่งเสริม
ในกลุ่มจังหวัด 

N/A ๒๐๔ N/A  
๑๐๐ 

ราย 

๑๐๐ 

ราย 

1๐๐ 

ราย 

300 

ราย 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการ 

  ที่ได้รับการส่งเสริม 

N/A 
 

๖,๐๐๐ 
ล้านบาท 

N/A ๕% 5% 5% 
 

5% 
ต่อปี 
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ภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศปุาเขา ลุ่มน้ าหนัก ลุ่มน้ า
รองให้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงปูองกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณค่า เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพ่ิมค่าเพ่ือการพัฒนาการเศรษฐกิจของ
จังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
การจัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยวและในชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้ความส าคัญ
กับการจัดการขยะที่เข้าถึง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการ  ระบบนิเวศ
ธรรมชาติในชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตเมืองราชบุรี เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ  

  - ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพระดับเอเชียและนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อการส่งออก การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพ่ือการส่งออก
ด้วย นวัตกรรมเพ่ิมค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดย
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออกและสร้างโอกาสทาง
การตลาดแก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิต
กลางกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัด  มุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน 
เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การด าเนินงานทางธุรกิจและเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการ
พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์
เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการ
การเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าวและพืชผักคุณภาพเพ่ือการ
บริโภคในจังหวัด  

  - ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่ วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน 
ระบบการบริการของรัฐ และการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
จังหวัด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ 
OTOP เพ่ือรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมสร้าง
รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  

  - ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  มี
ความหลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพ้ืนที่  สามารถสร้างความส าเร็จในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามแนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด  โดยค านึงถึงกลุ่มเปูาหมายนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่
การสร้างมูลค่า  

  - ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้ง
ทางน้ าทางบกและทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นประตูการค้า
บริการการท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy Commน
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nity : AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
หรือ Special  Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเจริญและสร้าง
โอกาสแก่ชุมชนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตัวของ เมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รองรับ
การเป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน  

  สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ในการสร้าง งาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ า  ส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความส าเร็จใน
การดูแลประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ  

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพ่ือการสร้างคุณค่า              
เชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสงบสุข ระบบการอ านวยความเป็นธรรมทางสังคมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
มีประสิทธิภาพ ชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ เอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล 
เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม  

  ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพ่ือประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทาง
สุขภาพ สามารถ พ่ึงพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัวและชุมชนได้ ระบบทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ และเป็นเลิศ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่า เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

  ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วน ร่วม
พัฒนา การศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยท างานมีทักษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสั งคม มีหมู่บ้าน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีจิตส านึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  

  ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชน
คุณธรรม สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง ชุมชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรี
เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 3.3.2 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีได้ก าหนดเปูาประสงค์รวม ๓ เปูาประสงค์
รวม คือ  
     ๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 
     ๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึง
ทั้งจังหวัด  
    ๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนา
ให้เป็น              เมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

 3.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
  เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเปูาประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์  ๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหาร
คุณภาพที่เติบโตอย่างม่ันคง  

 - กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ดิน และนวัตกรรมการท าการเกษตรเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

- กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมือง
อาหาร เมืองสมุนไพรระดับสากล 

- กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับ
การเกษตรแห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 

- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรที่พ่ึงตนเอง 

- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้  

- กลยุทธ์ที่ 6 สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแบบครบ
วงจร หนนุเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 

- กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่ 
อุตสาหกรรม การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการ
ท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

- กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน  
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง  

- กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และ
เมืองการค้าที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อย่างเข้มแข็ง  

- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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- กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 
รองรับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล  
 - กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มี 
ความปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้า
ชายแดน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพ
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 - กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของ
หลักปรัชญา            ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 - กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วย
ความรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 - กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และ
ระบบ สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ  

 - กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อยน่าอยู่  

 - กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการ
เติบโตของจังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ  
  4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 - กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศ  
 - กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง 

เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
 - กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร 

และพลังงาน เพ่ือการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว  
 - กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ าเสีย ลดมลพิษ 

ด้วยกลไก ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด พร้อมทั้งกลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงาน
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์รวม ดังนี้ 
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3.3.4 จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี 

จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ และสภาพ
ความ เป็นไปของปัจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ ดังนี้  

๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับนานาชาติ 
เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกที่เป็นแบรนด์สินค้า
จากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคม อาเซียน
และประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม และ ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป  

๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ฐาน อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และสุขภาพที่มีมูลค่าสูงและการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่ผลิตการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนาภาค
กลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกและสนับสนุน
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การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
อาหารของพ้ืนที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก  

๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบรองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 
ประเทศและของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
และมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและมีความมั่นคง
ทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึนในทุกหมู่บ้าน  

๔. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบ
นิเวศน์ที่ยั่งยืนทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน
อย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศปุาเขา นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชนและ
ระบบนิเวศเมืองให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การ
ท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่า อยู่ 
(Smart City) อย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

   1) วิสัยทัศน์ (Vission) 

  “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่ งแวดล้อมดี การศึกษา 
สาธารณสุขเด่น    การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 

  (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

      แนวทางการพัฒนา   
                 -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนส่งและไฟฟูาสาธารณะ 
                  -  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วม
และภัยแล้ง 
                  -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

         (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
      แนวทางการพัฒนา   

                   -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
                   -  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
                   -  ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม  สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
                -  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  (3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย   

          แนวทางการพัฒนา   
                 -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                 -  ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความ
เป็นพลเมือง 
                  -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   

  (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 
          แนวทางการพัฒนา   
                 -  การวางแผน การประสาน แผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
                 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
   -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
               -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   (5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

      แนวทางการพัฒนา   
                 -  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
                 -  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                 -  การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ 
 
  (6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

       แนวทางการพัฒนา  

                 -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
    -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   
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 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 
  1) วิสัยทัศน์  (Vission) 

     “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  คนและชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุข
เด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

   2)  พันธกิจ  (Mission)   

     (1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   (2)  ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

                   (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง
น่าอยู่   
    (4)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   (5)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   (6)  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (7)  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

     (8)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
     (9)  ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
   (10)  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   (11)  ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
   (12)  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
   (13)  ส่งเสริมการศึกษา 
   (14)  ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (15)  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   (16)  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
   (17)  ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategy)  

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ   
                       แนวทางการพัฒนา   
                   -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนส่งและไฟฟูาสาธารณะ 
                   -  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการการอุปโภค - บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วม
และภัยแล้ง 
                   -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
  
 



๗๗ 
 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
            แนวทางการพัฒนา   

                        -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
                -  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
                -  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
                -  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   

                      แนวทางการพัฒนา   
                    -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                       -  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความ
เป็นพลเมือง 
   -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

                 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม 
และการท่องเที่ยว  
                      แนวทางการพัฒนา   
               -  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น   
                -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
                -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     
               -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
               -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม   

           แนวทางการพัฒนา   
                -  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
  -  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                -  การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
                -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ   
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                6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

           แนวทางการพัฒนา  
                -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
                -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     

๒. ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านัด 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vission) 

“โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 

1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3 เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชนมี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 
6. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
7. ประชาชนมีน้้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
8. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
9. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
10. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 
11. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
12. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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15. ประชาชนมีได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

16. ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
17. ประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
18. การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากร บริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
19. ประชาชนได้รับความสะดวกและทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

2.4  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่านัด 
 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านัด 
 7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด 
 8. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน  
2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.6 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข งานสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า พัฒนาระบบไฟฟูา ระบบ
ประปา  

3. ส่งเสริมสนับสนุน เฝูาระวงั และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมประชาธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทา
สาธารณภัย การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการผลิต  ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือบริโภค 



๘๐ 
 

6. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน สนับสนุนอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ และสภาพความ 
เป็นไปของปัจจัยภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ตาม
วิสัยทัศน์  “โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้  

1. จัดให้มีโครงการสนับสนุนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอได้
มาตรฐานทั่วถึง เพ่ือรองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและทันเวลา อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะที่
เกิดจากฝุุนละอองอีกด้วย 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุในชุมชนยึดตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของต าบลท่านัด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ขุดลอกคูคลอง การก าจัดวัชพืช  และบ ารุงรักษาทรัพยากรให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อุดหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว เพ่ือการมีส่วนร่วม
พัฒนาให้จังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่า อยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

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

1. ทรัพยากรบุคคล(ผู้น ามีความเข็มแข็ง) 
2. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด
เพียงพอ3. ดินดี น้ าดี 
4. การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว 
5. มีกลุ่มองค์กรศูนย์เรียบรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีที่ดินท ากิน 
7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 

1. ราคาผลผลิตที่ไม่สามารถควบคุมเองได้ 
2. แมลงศัตรูพืช/วัชพืชในล าคลองเยอะท าลาย
ผลผลิต 
3. ยาก าจัดวัชพืช/ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
4. รวมกลุ่มองค์กรท าได้ยาก 
5. ถนนบางสายเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
ปัจจัยภายนอก                                                                   

โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี 
2. มีตลาดการเกษตรในพ้ืนที่ 
3. มีหน่วยงานภาคีในชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาล 
4. มีอินเตอร์เน็ตชุมชน 
5. มีการจัดตั้งกองทุนชุมชน/กองทุนสุขภาพ 

1. ต้องการพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ 
2. ราคาขยะรีไซเคิลตกต่ า 
3. กฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานมีมากเกินไป 
4. ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ า 
5. มีการระบาดของโรคต่างๆ 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

  

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง ส านักงานปลัด อบต. 

3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

กองช่าง 

4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด อบต. กองการศึกษา 

5 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานเคหะชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการ 

 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงานปลัด อบต. กองการศึกษา 
 

7 ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต             
1.1 แผนงานการศึกษา 11 9,803,830 11 9,359,930 7 9,303,830 10 9,313,830 10 9,403,830 49 47,185,250 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 21 1,087,035 21 1,087,035 21 1,087,035 21 1,087,035 21 1,087,035 105 5,435,175 
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12 344,000 12 344,000 12 344,000 12 344,000 12 344,000 60 1,720,000 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 393,200 8 393,200 7 384,000 7 384,000 7 384,000 37 1,938,400 
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 406,000 6 346,000 4 176,000 5 246,000 5 186,000 26 1,360,000 
1.6 แผนงานงบกลาง 3 15,022,000 3 15,022,000 3 15,022,000 3 15,022,000 3 15,022,000 15 75,110,000 

รวม 61 27,056,065 61 26,552,165 54 26,316,865 58 26,396,865 58 26,426,865 292 132,748,825 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

            

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 7,190,000 7 2,785,000 7 3,760,000 5 2,300,000 5 2,500,000 37 18,535,000 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,635,372.71 5 3,075,588.83 5 2,724,726.84 3 1,276,893.49 2 1,000,000 20 10,712,281.87 

รวม 18 9,825,382.71 12 5,860,588.83 12 6,484,726.84 8 3,576,893.49 7 3,500,000 57 29,247,281.87 
3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและ 
การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

3.1 แผนงานเคหะชุมชน 3 905,000 4 935,000 3 905,000 3 905,000 3 905,000 16 4,555,000 
รวม 3 905,000 4 935,000 3 905,000 3 905,000 3 905,000 16 4,555,000 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 2 210,000 2 210,000 2 410,000 2 210,000 2 210,000 10 1,250,000 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 17 3,930,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 640,000 53 7,370,000 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 60,000 
4.4 แผนงานงบกลาง 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 

รวม 21 4,450,000 13 1,380,000 13 1,580,000 13 1,380,000 13 1,380,000 73 10,180,000 
 

แบบ ผ.01 



๘๕ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิ
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

            

5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000 
5.3 แผนงานการเกษตร 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

รวม 4 55,000 4 55,000 4 55,000 4 55,000 4 55,000 20 275,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 15 1,300,000 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000 
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

รวม 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 30 1,750,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

            

7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 17 6,123,000 16 6,023,000 17 6,123,000 12 5,433,000 13 5,533,000 75 29,232,000 
7.2 แผนงานการศึกษา 2 42,000 1 10,000 1 17,000 - - 1 10,000 5 79,000 
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 21,300 - - - - - - - - 2 21,300 
7.5 แผนงานเคหะชุมชน  2 210,000 1 10,000 2 15,000 2 5,010,000 2 5,010,000 9 10,255,000 
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

รวม 24 6,596,300 19 6,243,000 21 6,355,000 15 10,643,000 17 10,653,000 96 40,490,300 
รวมทั้งสิ้น 137 49,237,747.71 119 41,375,753.83 113 42,046,591.85 107 43,306,758.49 108 43,269,865 584 219,246,406.87 

 
*หมายเหต ุ: 1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2559 

   2. .ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าขอ้มูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น ามาลงในแบบ ผ.01  



๘๖ 

 

.รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. บ้านรางสีหมอก  
อบต.ท่านัด 

เพื่อความสวยงาม 
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ร่มร่ืน 
ปลอดภัย 

- 10,000 - 10,000 - ร้อยละ 80 เกิด
ความสวยงาม 
ปลอดภัย ของ
เด็กเล็ก 

ภูมิทัศน์ ศพด.  
มีความสวยงาม
และร่มร่ืน 
ปลอดภัยมากขึ้น 
ส าหรับเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุง อาคาร 
ศพด. บ้านรางสีหมอก อบต.
ท่านัด 

เพื่อความสวยงาม 
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวย
งาน ร่มร่ืน ปลอดภยั 

100,000 - - - 100,000 ร้อยละ 80 เกิด
ความสวยงาม
ปลอดภัยของเด็ก
เล็ก 

ภูมิทัศน์ ศพด. มี
ความสวยงามและ
ร่มร่ืน ปลอดภัย
มากขึ้น ส าหรับเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด. 

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน ส าหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
อมรญาติสมาคม (ถ่ายโอน
ภารกิจจากกรมการ
ศาสนารูปแบบที่ 3) 

ให้เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน ส าหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดอมรญาติสมาคม 
(ถ่ายโอนภารกิจจาก
กรมการศาสนา รูปแบบ
ที่ 3)  ในอัตรา 1,700
บาท/คน จ านวนเด็ก
นักเรียน ณ วันที่๑๐ 
มิถุนายน ของทุกป ี
 

306,000 330,000 340,000 340,000 340,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน  ณ 10 
มิถุนายน 

ศพด.ได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



๘๗ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อให้เด็กมีร่างกายอุดม
สมบูรณ์ แข็งแรง 

ให้เป็นค่าอาหารเสริม
(นม) 
จัดซื้อให้กับ โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนเด็กนกัเรียน  
ณ 10 มิถุนายน 

นักเรียนมีสุขภาพที่
ดีและแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศกึษา ของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั
อมรญาติสมาคมดังนี ้          
1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 เงินเพิม่ต่างๆของ
พนักงาน 
1.3 เงินประกนัสังคมของ
พนักงานจ้าง 
2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศกึษา ของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านรางสี
หมอก 
2.1 ค่าการเรียนการสอน
(รายหัว)                  
2.2 ค่าอาหารกลางวนั   
2.3 ค่าหนังสือเรียน  
2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน  
2.5 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน                 
2.6 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กนักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



๘๘ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์และสังคมแก่เด็ก
เล็กให้มีความพร้อม 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ส าหรับเด็ก
เล็ก ปีการศึกษาละ๑ 
ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนฯ 
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
สติปัญญา
อารมณ์และ
สังคม สมวัย 
 

กอง
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ร.ร. วัดอมรญาติ
สมาคม 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทานตลอด
เทอมและได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ให้เป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้น 
อนุบาล ๑-ป.๖ ในอัตรา 
๒๐บาท/คน จ านวนเด็ก
นักเรียน ณ วันที่๑๐ 
มิถุนายน ของทุกป ี
จ านวน ๒๐๐วัน  
 

3,760,000 3,760,000 340,000 3,760,000 3,760,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน  ณ  
10 มิถุนายน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ร.ร.บ้านรางสี
หมอก 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทานตลอด
เทอมและได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ให้เป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้น 
อนุบาล ๑-ป.๖ ในอัตรา 
๒๐บาท/คน จ านวนเด็ก
นักเรียน ณ วันที่๑๐ 
มิถุนายน ของทุกป ี
จ านวน ๒๐๐วัน  
 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน  ณ  
10 มิถุนายน 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



๘๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดอมรญาติสมาคม 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทานตลอด
เทอมและได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 
(กรณีวัด ไม่มอบอ านาจให้ 
อปท.จัดซื้อ) 
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 
วัดอมรญาติสมาคม (ถ่ายโอน
ภารกิจจากกรมการศาสนา 
รูปแบบที่ 3) 

ให้เป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.  
อัตรา ๒๐บาท/คน จ านวน   
๒45 วัน  

882,000 935,900 935,900 935,900 935,900 เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบถ้วน 

เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

10 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ให้แก่ ศนูย์อบรมเดก็กอ่น
เกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม  

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(กรณีวัด ไม่มอบอ านาจให ้
อปท.จัดซ้ือ) 
-ศูนย์อบรมเดก็กอ่นเกณฑ์ใน
วัดอมรญาติสมาคม (ถ่าย
โอนภารกจิจากกรมการ
ศาสนา รูปแบบที่ 3) 
 

ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
-ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ใน
วัดอมรญาติสมาคม (ถา่ย
โอนภารกิจจากกรมการ
ศาสนา รูปแบบที ่3) โดย
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3-5 ปี)  ดังนี้ 
1.ค่าหนังสือเรียน  
อัตราคนละ200 บาท/ป ี
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
อัตราคนละ200 บาท/ป ี
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ300 บาท/ป ี
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ430 บาท/ป ี

215,830 215,830 
 

215,830 
 

215,830 
 

215,830 
 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

ศพด.ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 



๙๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการค่าจ้างแรงงาน 
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านรางสีหมอก 

เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงาน 
ท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสี
หมอก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสี
หมอกได้รับการดูแลรักษา
ความสะอาด ทั้งบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านรางสี
หมอกได้รับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด ทั้ง
บริเวณภายใน
และภายนอก
อาคาร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านรางสี
หมอกได้รับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด ทั้ง
บริเวณภายใน
และภายนอก
อาคาร 
 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ส าหรับห้องเรียน 

เพื่อปรับปรุงอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับการดูแลและ
จัดประสบการณ์ให้เด็ก 

เครือ่งปรับอากาศชนิดแขวน
ส าหรับห้องเรียนขนาด 
36000 BTU 

- 46,100 - - - เด็กเล็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจที่ดี
ขึ้น 

ปรับอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับการ
ดูแลและจัดการ
ประสบการณ์ให้
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV 

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภยั 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดที่ ศพด. 
บ้านรางสีหมอกทั้งภายใน
และภายนอก 

400,000 - - - - ศพด. บ้านรางสี
หมอก มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

ศพด. บ้านรางสี
หมอก มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม    9,803,830 9,359,930 9,303,830 9,313,830 9,403,830    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค 
 
 
 
 

เพื่อลดการป่วยและ
ภาวะแทรกซ้อน การเกิด
โรคต่าง ๆ ของประชาชน 
 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบลท่านัด 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 
ชองประชาชน
ในพื้นที่
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ/โรค
ระบาด 
 

ประชาชน
สามารถดูแล
ตนเองได้ใน
เบื้องต้นและ
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ/โรค
ระบาด 

ส านักปลัด/
สปสช. 

2 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้าเพื่อด าเนินการ
ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขใน
พื้นที่ต าบลท่านัด 

67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 ร้อยละ 80 
ของสุนัขใน
พื้นที่ต าบลท่า
นัดได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชน
ปลอดภัยและลด
ความเสียงจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

เพื่ออุดหนุนศูนย ์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

อุดหนุนศูนย ์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
 

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
ได้รับการ
สนับสนุน 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๙๒ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนุนงาน สปสช. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
มากกว่า 
ร้อยละ 50 – 
90 ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพให้แก่
ประชาชนต าบลท่านัด 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่
ประชาชนต าบลท่านัด 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดูแลสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนต าบล
ท่านัด 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การดูแล
สุขภาพ 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
น ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่
ชุมชน 
 

ส านักปลัด/
สปสช. 

6 
 

โครงการส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดในชุมชน 

 

รณรงค์ อบรมให้ความรู้
เร่ืองขยะ และการคัดแยก
ขยะหรือการน าขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน ์
 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
และการน าขยะมาใช้
ประโยชน์แก่ประชาชน
ต าบลท่านัด 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของครัวเรือนที่
เข้าร่วม 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการคัด
แยกขยะและการ
น าขยะไปใช้
ประโยชน ์
 

ส านักปลัด 
 

7 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้พิการในต าบล 

 
 

 

เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการใน
ต าบลท่านัดมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพผู้พกิาร 
 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดูแลผู้พกิาร
แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 
 

5,300 
 

5,3๐๐ 5,3๐๐ 5,3๐๐ 5,3๐๐ ผู้ดูแลผู้พิการมี
ความรู้ด้าน
การดูแล
สุขภาพผู้พกิาร 
 

ผู้ดูแลผู้พิการ
ได้รับความรู้และ
น ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ดูแลผู้พิการ 

กองสวัสดิการ
สังคมร่วมกับ
กองทุน สปสช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 
 
 

โครงการลดการเกิดโรคใน
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพ 
 

อบรมให้ความรู้แกก่ลุ่ม
ผู้สูงอายุในการดูแล
สุขภาพของตน 
 

3,700 
 

3,7๐๐ 
 

๓,7๐๐ ๓,7๐๐ ๓,7๐๐ ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจที่จะดแูล
สุขภาพตนเองที่
ถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

กลุ่มผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี,
สามารถจัดการ
กับสุขภาพของ
ตนเองได้ 

กองสวัสดิการ
สังคมร่วมกับ
กองทุน สปสช. 
 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
หนูน้อย 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการ
ในเด็ก  
2.เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดโรคติดต่อที่สามารถ
ป้องกันได้ 

อบรมและให้ความรูแ้ก่
ผู้ปกครองในเรื่อง
เกี่ยวกบัภาวะ
โภชนาการและวัคซีนใน
เด็ก 

20,000 
 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  อัตราเด็กมี
ภาวะ
โภชนาการ 
พัฒนาการตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 
๙๐ 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ภาวะโภชนาการ
และวัคซีนในเด็ก 

งบ สปสช.  
กอง 
การศึกษาฯ 
 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัปัญหาโรคเอดส์ใน
สถานศึกษา 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาโรคเอดส์ใน
สถานศึกษา 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
โรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัปัญหา
โรคเอดส์
เพิ่มขึ้น 
 

เยาวชนได้รับ
ความรู้ในป้องกัน
ปัญหาเกีย่วกบั
โรคเอดส ์
 

งบ สปสช.  
กอง 
การศึกษาฯ 
 

11 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัปัญหาโรคเอดส์นอก
สถานศึกษา 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาโรคเอดส์นอก
สถานศึกษา 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
โรคเอดส์นอก
สถานศึกษา 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัปัญหา
โรคเอดส์
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในป้องกัน
ปัญหาเกีย่วกบั
โรคเอดส ์
 

ส านักปลัด/
สปสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัการ
ป้องกันควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

13 โครงการรณรงค์ลดละเลิกใช้
ถุงพลาสติกและกลอ่งโฟม 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ลดละเลิกใช้
ถุงพลาสติกและกลอ่งโฟม 

จัดโครงการรณรงค์
ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม
ไข้เลือดออก 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ลดละเลิกใช้
ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม 

ประชาชนลดละ
เลิกใช้
ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม 

ส านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
Big cleaning day 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรม Big 
cleaning day 

จัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรม Big cleaning 
day 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริม
กิจกรรม Big 
cleaning day 

ส่งเสริมกิจกรรม 
Big cleaning 
day 

ส านักปลัด 

15 โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ลดอัตราป่วยไม่เกิน 50 
ต่อประชากรแสนคน 

รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

5๐,๐00  5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 อัตราป่วย<ค่า
มัธยมฐาน5ปี
ย้อนหลัง 

ชุมชนปลอดภัย
จากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด
ร่วมกับรพ.สต. 
ท่านัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 

จัดท าโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 
3 โครงการ เช่น โครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ,การอบรมให้ความรู้ใน
การปฐมพยาบาล , โครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ฯลฯ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 สุขภาพของ
ประชาชนต าบล
ท่านัด 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น 

ส านักปลัด 

17 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมรมผู้สูงอายุต าบลท่านัด 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคให้แก่
สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลท่านัด 

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
และให้ความรู้แก่ผู้สูงอาย ุ

90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในชมรม
ได้รับการดูแลสุข
ภาทั้งทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ มีการ
พบปะพูดคุยกัน
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยกันเอง 

กองสวัสดิการ
ร่วมกับรพ.สต. 
ท่านัด  

18 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งปากมดลูก 

สนับสนุนการค้นหาผู้ปว่ย
ระยะเร่ิมแรก (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งต่อ
และการรักษาตาม
มาตรฐานฯ) 
 

คัดกรองมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูก 

46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 คัดกรอง > 60% 
ในกลุ่มเป้าหมาย 

ลดความเส่ียงภัย
ต่อการเสียชีวิต
ในหญิง
กลุ่มเป้าหมาย
จากโรคมะเร็ง 

ส านักปลัด
ร่วมกับรพ.สต. 
ท่านัด 

 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการคัดกรองผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง 

1.ค้นหาผู้ป่วยระยะ
เร่ิมแรก 
2.ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพือ่ส่งเสริม
สุขภาพปอ้งกันโรค 
 

คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 

35,085 35,085 35,085 35,085 35,085 คัดกรอง > 
90% ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้ป่วยใหม่เข้าสู่
มาตรฐานการรักษา 
2.ลดภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเร้ือรังต่างๆ 

ส านักปลัด
ร่วมกับรพ.สต. 
ท่านัด 

20 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ต าบลท่านัด 

ลดอัตราการป่วย การ
ตายในประชาชนที่มี
ความเส่ียงและชุมชน 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
ส่งเสริมกิจกรรมให้
ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตามแนวทาง 5 
ป. 1ข หรือ 3 เกบ็ 3 โรค 

63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 สถานศึกษา 
ศพด. ชุมชน
จ านวน 730 
หลังคาเรือน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ ลดอัตราการ
ป่วย การตาย 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ รพ.
สต.ท่านัด 

21 โครงการคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว  ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

เพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรสุนัขและ
แมว 

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบล
ท่านัด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชากรสุนัข
และแมวใน
พื้นที่ต าบล  
ท่านัด 

ปริมาณประชากร
สุนัขและแมวลดลง
จากปีที่ผา่นมา 
 

ส านักปลัด 

รวม    1,087,035 1,087,035 1,087,035 1,087,035 1,087,035    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การพัฒนากายและจิต
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน
ต าบลท่านัด 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดีและเป็นการ
เพิ่มศักยภาพของตนเอง 

ผู้สูงอายุและผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอยุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
มีสุขภาพจิตที่ดีและ
สามารถใช้ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกบคนใน
ครอบครัวได้ 

กองสวัสดิการ 

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวยัอันควร  

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามวยัและ
รู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 

เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

กองสวัสดิการ 

3 โครงการฝึกอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลท่า
นัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงและ
สามารถน ามาปรับใช้
กับตนเองได้ 

ผู้สูงอายุสามารถทีจ่ะ
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 

แบบ ผ.02 



๙๘ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการใช้ยา
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ใช้ยาส าหรับตวัเองและคนรอบ
ข้าง 

ผู้สูงอายุต าบล 
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง
และคนรอบข้างได้ 
 

ผู้สูงอายุน าความรู้ที่
ได้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง
และคนรอบข้างได้ 

กองสวัสดิการ 

5 โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรัก
ความสามัคคีและเกิดการ
พบปะและเปลีย่นความคิดเห็น
กัน 

ผู้สูงอายุต าบล 
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความรักความ
สามัคคีและมีการ
รวมกลุ่มกันได้ 
 

ผู้สูงอายุมีความรัก
ความสามัคคีและมี
การรวมกลุ่มกันได้ 

กองสวัสดิการ 

6 โครงการตรวจสุขภาพคน
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีสุขภาพที่
แข็งแรงและสามารถดูแล
ตัวเองในเบื้องต้นได้ 

ผู้พิการต าบล  
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีสุขภาพที่ดีขึ้นและ
สามารถดูแลตัวเองได้
ในเบื้องต้น 
 

ผู้พิการมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นและสามารถดแูล
ตัวเองได้ในเบื้องต้น 

กองสวัสดิการ 

7 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ มีจิตส านกึใน
บทบาทหน้าทีข่องตัวเองและ
ครอบครัว 

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีส่วนร่วม รับผิดชอบ 
มีจิตส านึกในบทบาท
หน้าที่ของตัวเองและ
ครอบครัว 
 

ผู้พิการมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบ มีจิตส านกึ
ในบทบาทหน้าที่ของ
ตัวเองและครอบครัว 

กองสวัสดิการ 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัสิทธิและหน้าที่
ของสตรี 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัเรื่องของ
สิทธิและหนา้ที่ของตัวเอง  

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ของสิทธิและหนา้ที่
ของตัวเอง 
 

ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเรื่องของสิทธิ
และหน้าที่ของตัวเอง 

กองสวัสดิการ 



๙๙ 

 

 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพสตรี (การประดิษฐ์
วัสดุของใช้ต่างๆ) 

เพื่อเป็นการให้ความรูแ้ละ
ทักษะด้านอาชีพใหแ้ก่กลุ่มสตรี
ในต าบลท่านัดและเป็นการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพและเป็น
การด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีความรู้
และทักษะดา้นอาชพี
และเป็นการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ (การแปรรูป
อาหาร) 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้าน
อาชีพให้แก่ประชาชนในต าบล
ท่านัดและเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพและ
สามารถใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

ประชาชนมีความรู้
และทักษะดา้นอาชพี
และสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองสวัสดิการ 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ (การพับเหรยีญ
โปรยทาน) 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้าน
อาชีพให้แก่ประชาชนในต าบล
ท่านัดและเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพและ
สามารถใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

ประชาชนมีความรู้
และทักษะดา้นอาชพี
และสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองสวัสดิการ 

12 ให้ความช่วยเหลือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ในสังคมในด้านต่างๆ ได้ 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
สังคมในเขต
ต าบลท่านัด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมได้รับความ
ช่วยเหลือสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขในสังคม 

ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุขในสังคม 

กองสวัสดิการ 

รวม    
      

344,000  
            

344,000 
           

344,000 
            

344,000 
     

344,000    



๑๐๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของ
สถาบันครอบครัวและชุมชนให้
มีความรักความผกูพันกันอยา่ง
ลึกซึ้ง 

ครอบครัวภายใน
ต าบลท่านัดและ
ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีปัญหาครอบครัวลด
น้อยลง 

สมาชิกในครอบครัว
สามารถปรับตัวเขา้หา
กันได้ ลดความขัดแย้ง
และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีภายในครอบครัวได ้

กองสวัสดิการ 

2 ฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพและศกึษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่
ยอมรับ 

กลุ่มสตรีภายใน
ต าบลท่านัดและ
ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ให้เป็นที่ยอมรับได้
และสามารถน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กลุ่มสตรีมีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น มีความรู้ทักษะ
และความสามารถใน
การบริหารจัดการ
องค์กรสตรี 

กองสวัสดิการ 

3 ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลท่านัด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
รวมกลุ่มของประชาชนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงและ
สามารถน ามาปรับใช้
กับตนเองได้ 

ประชาชนสามารถทีจ่ะ
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 

แบบ ผ.02 



๑๐๑ 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก ่
ผู้สูงอายุและประชาชน
ต าบลท่านัด 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุและประชาชน 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงและ
สามารถน ามาปรับใช้
กับตนเองได้ 
 

ผู้สูงอายุและประชาชน
สามารถที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 

5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนได้ด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนต าบล
ท่านัดและผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
สามารถน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ประชาชนมีแนวทางใน
การด ารงชีวิตในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้มี
ระเบียบการวางแผนใช้
จ่ายได ้

กองสวัสดิการ 

6 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ผู้ปกครองและ
ชุมชนร้อยละ 80 เข้า
เข้าร่วมฯ 
2.เด็กร้อยละ 80 มี
ความสัมพันธอ์ันดีกับ
ท้องถิ่น 

เด็กมีความสัมพันธอ์ันดี
กับท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพ มีความซ่ือสัตย์
เสียสละ สามัคคี  
และเมตตาผู้อื่นฯ 

จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการ 
2.แบบประเมิน 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพ มีความ
ซ่ือสัตย์เสียสละ สามัคคี
และเมตตาผู้อื่นฯ มี
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



๑๐๒ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนให้ตระหนกัถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและให้
ความส าคัญในการปอ้งกันและ
แกไขปัญหายาเสพต ิ

การฝึกอบรม 9,200 9,200 - - - 1. สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลท่า
นัดจ านวน 30 คน 
2. วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
จ านวน 5 คน รวม
จ านวน 35 คน 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและให้
ความส าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

งบสภาเด็กฯ
กอง 

การศึกษาฯ 

รวม    
         

393,200  
         

393,200  
         

384,000  
         

384,000  
         

384,000  
   



๑๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา 

จัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา เช่น โต๊ะ
ปิงปอง ฯลฯ 

10,000 - - - 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีสุขภาพดีขึ้น 

1.ชุมชนปลอดภัยยา
เสพติด 
2.ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬา สนับสนุนจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

80,000 - 80,000 - 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีสุขภาพดีขึ้น 

1.ชุมชนปลอดภัยยา
เสพติด 
2.ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก
ก าลังกายในที่สาธารณะ 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรง 

ให้มีเครื่องออก
ก าลังกายทุกหมู่
ในต าบล 
ท่านัด 

 100,000 - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีสุขภาพดีขึ้น 

1.ชุมชนปลอดภัยยา
เสพติด 
2.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

4 โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็น
ความส าคัญของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

- 50,000 - 50,000 - จ านวนเยาวชน
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

เยาวชนประชาชนต าบล
ท่านัดได้ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬาสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๔ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็กได้เล่นเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม 
 

จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม
ส าหรับเด็กเล็ก   

- 100,000 - - - เด็กนักเรียนฯ 
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี
และมีความพร้อมใน
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
(ศพด.บ้านราง) 

 โครงการกีฬาวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็น
ความส าคัญของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาวันแม่
แห่งชาติ 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 70 
คน 

ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เห็นความส าคัญของการ
ออกก าลังกายด้วยการ
เล่นกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
 

 โครงการกีฬาวันพ่อ
แห่งชาติ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็น
ความส าคัญของการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาวันพ่อ
แห่งชาติ 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 70 
คน 

ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เห็นความส าคัญของการ
ออกก าลังกายด้วยการ
เล่นกีฬา 
 

กองการศึกษาฯ 
 

 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

จัดโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการ 
2.แบบประเมิน 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 
 

11 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาต้านยาเสพติด 
(สนามฟุตบอล)โรงเรียน
วัดอมรญาติสมาคม  
หมู่ที่ 3 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกก าลัง
กายของเยาวชนและประชาชน
ต าบลท่านัดหรือต าบลใกล้เคียง 

ปรับปรุงสนาม
กีฬาต้านยา
เสพติด (สนาม
ฟุตบอล) 

220,000 - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 1 
แห่งในการออกก าลัง
กาย 

1. ประชาชนในชุมชนมี
สนามกีฬาเพื่อใช้ในการ
ออกก าลังกาย 
2. ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนได้จัดการเล่น
กีฬาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนทุกระดับ 

กองช่าง 

รวม    406,000 346,000 176,000 246,000 186,000    



๑๐๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.6 แผนงานงบกลาง 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

12,990,000 12,990,000 12,990,000 12,990,000 12,990,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึ้น 
ร้อยละ80  
 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 
 
 

กองสวัสดิการ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพคนพกิาร ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึ้น  
ร้อยละ 80  
 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 
 
 

กองสวัสดิการ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึ้น 
 ร้อยละ 80  
 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 
 
 

กองสวัสดิการ 

    15,022,000 15,022,000 15,022,000 15,022,000 15,022,000    

แบบ ผ.02 



๑๐๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ปี 2566 
- ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 3 
- ซอยบา้นนายปรีชา  อ่อนสุดดี            
หมู่ที่ 4 
ปี 2567 
- ซอย 3 (แยกบา้นก านันเล็ก)                
หมู่ที่ 3 
- ซอย 1 หมู่ที ่6 
ปี 2568 
- ซอยบุ้นติ้นฮวด หมู่ที ่ 3 
- ซอย 2 หมู่ที ่6 
ปี 2569 
ซอยบ้านนายสมนึก บ ารุงผล              
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
- ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 3 
- ซอยบา้นนายปรีชา  อ่อนสุดดี            
หมู่ที่ 4 
- ซอย 3 (แยกบา้นก านันเล็ก)                
หมู่ที่ 3 
ซอยบ้านนายสมนึก บ ารุงผล              
หมู่ที่ 4 
- ซอย 1 หมู่ที ่6 
- ซอยบุ้นติ้นฮวด หมู่ที ่ 3 
- ซอย 2 หมู่ที ่6 

 
934,065.72 
211,306.99 

 
 
 
 
 

961,203.17 
 

679,385.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

209.832.72 
1,024,894.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

276,893.49 

 ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค  
ปี 2566 
-  ตั้งแต่บ้านคุณวภิาดา ถึงบ้าน
คุณบุญเหลือ หมู่ที่ 5 
(490,000) 
ปี 2567 
- ซอย 1 หมู่ที ่6  (475,000) 
ปี 2568 
- ซอย 3 หมู่ที ่6 (ต่อเนื่อง)
(490,000) 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
น้ าของประชาชนในการ
อุปโภค – บริโภค อยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
-  ตั้งแต่บ้านคุณวภิาดา ถึงบ้าน
คุณบุญเหลือ หมู่ที่ 5 
- ซอย 1 หมู่ที ่6  
- ซอย 3 หมู่ที ่6 (ต่อเนื่อง) 

490,000  
 
 
 

475,000 

 
 
 
 
 
 

490,000 

- - ร้อยละของ
ประชาชนใน
การอุปโภค – 
บริโภค 
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค – 
บริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๐๗ 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในต าบล หมู่ที ่1 - 8 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในต าบล หมู่ที ่1 - 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย ์

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เช่น ซ่อมแซมคอ
สะพาน อาคาร 
ส านักงาน ฯลฯ 

ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่นัดที่ช ารุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
การความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม    2,635,372.71 3,075,588.83 2,724,726.84 1,276,893.49 1,000,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้างสหกรณ์บ้าน
รางสีหมอก หมู่ที ่2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.00 – 0.25 ม. 
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 520.00 
ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.542416 , 99.944183 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.542558 
,99.945387 

- 315,000 - - - ร้อยละของ
การคมนาคม 
ที่ปลอดภัย 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า              
20 ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสะพานปูน
ข้ามคลองรางสีหมอก หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ยาว 20.00 ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.542417 , 
99.937478 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 
30 ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8  หมู่ที่ 2 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 245.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.00 – 0.25 ม. 
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 735.00 
ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.541240 , 99.932382  
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.543114 , 
99.933637 

400,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 
10 ครัวเรือน 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๙ 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ 
ซอย 7  หมู่ที่ 2 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนใน  
ต.ท่านัด ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00 – 0.25 ม. พื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.542448 , 
99.937027 จุดสิ้นสุดพิกัด 
13.545443 , 99.933984 

1,000,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า 30 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก แทนบล็อก คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 
3.60 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 3.60 
ม. จุดพิกัดเริ่มต้น 13.543544 
,99.936016 

- - 450,000 - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัยไม่
น้อยกว่า 30 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 2 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลท่านัดใช้เป็น
เส้นทางการสัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 710.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00 – 0.25 ม.พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 2,130.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.539781 , 
99.937372 จุดสิ้นสุดพิกัด 
13.535887 , 99.940562 

- - 1,010,000 - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า 50 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงขยายทอ่ลอด
เหลี่ยม คลองตาเล่ือน หมู่ที ่3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาสะดวก 

ท าการร้ือบล็อกเดิม ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 2.70 
ม. จ านวน 2 ชอ่ง และท าการ
ก่อสร้างบล็อกใหม ่ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 2.70 
ม.จ านวน 2 ช่อง 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 13.545979,  
99.950563 

700,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า 70 
ครัวเรือน 

กองช่าง 



๑๑๐ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างท่อเมน
ประปา เช่ือมทอ่เมนเก่า 
(เส้นบ้านรองจู๋ – บ่อบาดาล)  
หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขยายท่อเมนประปา ยาว 
1,000.00 ม. ขนาดท่อ PVC 2 
นิ้ว ชั้น 13.5 พิกัดจุดเร่ิมต้น 
13.552661 , 99.954860 
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.550750 , 
99.961285 

300,000 - - - - มีน้ าสะอาด
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
เพียงพอและ
ทั่วถึง ไม่น้อย
กว่า 200 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
(ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 3 
  
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนใน  
ต าบลท่านัด ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ขยายไหล่ทาง
กว้าง 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. รวม
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. พิกัดจุดเร่ิมต้น 
13.554338 , 99.948898                       
พิกัดจุดสิ้นสุด  13.553540  
99.950079 

720,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า 40 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยางฯ  ซอยบ้าน                       
นายประกิต  สุขสว่าง                  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางฯ 
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
126.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 
– 0.25 ม. รวมพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 378.00 ตร.ม. 

- 220,000 - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยไม่
น้อยกว่า 20 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างก าแพง         
กันดิน แยกซอย 1 หมู่ที ่5 
 

1.เพื่อป้องกันดิน
สไลด์ 
2.เพื่อป้องกันการกัด
เซาะแนวตลิ่ง 

ก่อสร้างก าแพงดิน ขนาดยาว 
310.00 ม. เสาเข็มไอ 0.15 x 
0.15 x 6.00 ม. คาน 0.20 x 
0.20 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 
13.535521 , 99.970558 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.538198 , 
99.969728 

880,000 - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า 25 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



๑๑๑ 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต ซอยศาลอั้งเสี่ย             
หมู่ที่ 4  
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลท่านัดใช้เป็น
เส้นทางการสัญจรไป
มาสะดวก 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลท่านัดสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว 

ท าการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต จ านวน 3 ช่วง 
-ช่วงที ่1  (280,000) ปรับปรุง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 99.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00  - 
0.25 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
396.00 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.535037 , 
99.959583  พิกัดจุดสิ้นสุด  
13.534420 , 99.960294 
-ช่วงที ่2  (340,000) ปรับปรุง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 126.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
0.00 – 0.25 ม. พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.533456 , 
99.959134  พิกัดจุดสิ้นสุด 
13.533537 , 99.959967 
-ช่วงที ่3  (130,000) ปรับปรุง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 46.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 
0.25 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
184.00            ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.531233 , 
99.960166  จุดสิ้นสุดพิกัด 
13.531650 , 99.960216 

750,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ถนน
ร้อยละ 80 
ของการ
คมนาคม ไม่
น้อยกว่า 100 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



๑๑๒ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง) 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.547557 , 
99.974352จุดสิ้นสุดพิกัด 
13.548527 , 99.974030 

- 250,000 - - - ประชาชนใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชน
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ 
80 ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง) 

เพื่อให้ประชาชนใน  
ต าบลท่านัด ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 184.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 552.00                
ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.550387 , 99.976700 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.551938 , 
99.976190 

- - 300,000 - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ถนน
ร้อยละ 80 
ของการ
คมนาคม ไม่
น้อยกว่า 50 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 2 
(ช่วงที่ 3) หมู่ที ่6 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนใน  
ต าบลท่านัด ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 184.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 552.00          
ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.550387 , 99.976700 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.551938 , 
99.976190 

- - - 300,000 - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ถนน
ร้อยละ 80 
ของการ
คมนาคม ไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หินคลุก แยกเข้าบา้นลุงถวิล              
หมู่ที่ 7  
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนใน  
ต าบลท่านัด ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก ขนาด
กว้าง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 
13.555400 , 99.985400 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.555000 , 
99.984900 
 

120,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชน
ขนส่งผลผลิต
ทางเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น ไม่น้อย
กว่า 20 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางฯ ซอยยิ่งเจริญ 
2 หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลท่านัดใช้เป็น
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.00 - 0.25 ม. 
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 600.00 
ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.554517 , 99.988005
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.555090 , 
99.987127 

320,000 - - - - ประชาชนใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชน
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ 
10 ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังและหิน
คลุกที่ช ารุดภายในต าบล        
หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่
ช ารุดภายในต าบล หมู่ที ่             
1 - 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่
ช ารุดภายในต าบล 
 หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ไปมา 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ช ารุด
ภายในต าบล หมู่ที ่1 - 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ช ารุดภายในต าบล  
หมู่ที่ 1 - 8  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ไปมา 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุด
ภายในต าบล หมู่ที ่1 - 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมไหล่ทางภายใน
ต าบล  ทา่นัด หมู่ที ่1 - 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ไปมา 

ซ่อมแซมไหล่ทางภายในต าบลทา่
นัด หมู่ที่ 1 - 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม    7,190,000 2,785,000 3,760,000 2,300,000 2,500,000    
 
 



๑๑๔ 

 

.รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตาข่ายกันนก
โดมอเนกประสงค์ โรงเรียน
สายธรรมจันทร ์

1. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะ
ส าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยใหก้ับนักเรียน
จากโรคติดต่อต่างๆ 
 

โรงเรียนติดตาข่ายกัน
นกโดมอเนกประสงค์
ประมาณ 3,000 
ตารางเมตร 

375,000 - - - - โรงเรียนติดตา
ข่ายกันนกโดม
อเนกประสงค์ 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะส าหรับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปลอดภยัจาก
โรคติดต่อที่มีนก
เป็นพาหะ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    375,000        

 

แบบ ผ.02 



๑๑๕ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การก าจัดวัชพืชและ 
สิ่งปฏิกูล 
 

1.เพื่อไม่ให้น้ าใน
ล าคลองเน่าเสีย 
2.เพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวก
และเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ให้น้ าไหลเวียนสะดวกและ
เพียงพอต่อการเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ าไหลเวียนสะดวก
ขึ้นร้อยละ 80 

1.น้ าไหลเวียน
สะดวก 
2.มี
สภาพแวดล้อมที่
ดีไม่มีน้ าเน่าเสีย 

กองช่าง 

2 เครื่องตีออกซิเจนในล าคลอง
พลังแสงอาทิตย ์

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าในชุมชนในการ
อุปโภคบริโภค 

เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ าปอ้งกัน
ปัญหาน้ าเน่าเสีย 

- 30,000 - - - พื้นที่ต าบลท่านัดและ
ต าบลใกล้เคียงมีความ
ปลอดภัยจากการเกิด
อุทกภยั 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค
ในชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

3 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล/จา้งเหมา
แรงงานในการเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล
และจ้างเหมา
แรงงานในการเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ประชาชนได้รับบริการด้านการ
จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 

700,๐๐๐ 700,๐๐๐ 70๐,๐๐๐ 70๐,๐๐๐ 70๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๖ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลกู
ต้นไม้ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 80
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

มีแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

รวม    905,000 935,000 905,000 905,000 905,000    
 



๑๑๗ 

 

  
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยและระบบ
เลือกตั้ง 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย
และระบบ
เลือกตั้ง 

พัฒนาระบบประชาธิปไตยและ
ระบบเลือกตั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
ร้อยละ80 มี
ความรู้ความ
เข้าใจระบบ
เลือกตั้ง 
 

ระบบประชาธิปไตย
และระบบเลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด/ 
กกต.จังหวัด
ราชบุร ี

2 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาฯ /เลือกตั้ง
ซ่อม 
 

เพื่อจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

500,000 5200,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ80  
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเลือกตั้ง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักงานปลัด 

รวม    210,000 210,000 410,000 210,000 210,000    
 

แบบ ผ.02 



๑๑๘ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอัคคีภัย 
 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ในการการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอัคคีภัย 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอัคคีภัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ % คะแนน
ทดสอบ
ก่อนหลังการ
ฝึกอบรม 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการติดตั้งกล้องระบบ
วงจรปิด (CCTV)  
 

1.เพื่อป้องกันแก้ไข
อุบัติภัยทางถนน 
2.เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง
อันตรายและพื้นที่ให้บริการต่างๆ  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นมากวา่ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ประชาชน
ได้รับความ
การช่วยเหลือ 
 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อประสพ
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมหน่วย
เฉพาะกจิในระดับต าบลใน
การต้ังด่านตรวจตราและ
เฝ้าระวังในพื้นที่ 
 

เพื่อด าเนินการต้ังด่าน
ตรวจตราร่วมกันฝา่ย
ปกครอง 

ด าเนินการตรวจตราปอ้งกันภยั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นมากวา่ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๙ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งฝึกอบรม
อาสาสมัคร 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดโครงการจัดตั้งฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มกีาร
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความรู้
และน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน 

ส านักปลัด 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วิทยุสื่อสาร 

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 150,000 - - - - ประชาชน
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นมากวา่ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

7 โครงการให้ความรู้
ประชาชนทั่วไปเกีย่วกบั
การป้องกันสาธารณภยั
และการปอ้งกันสาธารณ
ภัย 

เพื่อให้ประชาชนทัว่ไป
ตระหนักต่อการเกิดสา
ธารณภัยตา่งๆและ
สามารถป้องกันการเกิด
ภัยต่างๆเบื้องต้น 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่นัด 50,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละการ
เกิด 
สาธารณภยั
น้อยลง 

จ านวนการเกิดสา
ธารณภัยนอ้ยลงใน
พื้นที่ต าบลท่านัด 

ส านักปลัด 

8 โครงการให้ความรู้ผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกบัการปอ้งกัน
ภัยธรรมชาต ิ

เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ตระหนักต่อการเกิดภัย
ธรรมชาติและสามารถ
ป้องกันการเกิดภัย
ธรรมชาติได้ 

ผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลท่านัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละการ
เกิดภัย
ธรรมชาติลด
น้อยลง 

จ านวนการเกิดภยั
ธรรมชาติลดน้อยลง
ในพื้นที่ต าบลท่านัด 

ส านักปลัด 

9 โครงการให้ความรู้ผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกบัการปอ้งกัน
อัคคีภัย 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ตระหนักต่อการเกิด
อัคคีภัยและสามารถ
ป้องกันการเกิดอัคคีภยั
ได้ 

ผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลท่านัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละการ
เกิดอัคคีภัยลด
น้อยลง 

จ านวนการเกิด
อัคคีภัยลดน้อยลงใน
พื้นที่ต าบลท่านัด 

ส านักปลัด 

10 โครงการให้ความรู้
นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับ
การป้องกันอบุัติภัยทาง
ถนน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ตระหนักต่อการเกิด
อุบัติภัยทางถนน 

นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ต าบล
ท่านัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละการ
เกิดอุบัติภัย
ทางถนนลด
น้อยลง 

จ านวนการเกิด
อุบัติภัยทางถนนลด
น้อยลงในพื้นที่ต าบล
ท่านัด 

ส านักปลัด 

 
 



๑๒๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 1 

1. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 
2. เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด 
4. เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 
ต าบล ท่านัด  
- บริเวณแยกโค้งแค้ว 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.530380 , 
99.947074 
- บริเวณแยกซอย 3 จุดเร่ิมต้น
พิกัด 13.533519 , 
99.951513 
- บริเวณหลังโรงเรียนวัดสุน จุด
เร่ีมต้นพิกัด 
13.526775 , 99.951927 
- บริเวณปากทางถนนสรอรรถ 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.532069 , 
99.947051 

200,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ตามจุดเสี่ยง หมู่ที ่ 3 
 

.เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3.เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม 
การโจรกรรม และ
ปัญหายาเสพย์ติด 
4.เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพด้านการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุด
เส่ียง 
- บริเวณแยกซอย 5 จุดเร่ิมต้น
พิกัด 13.546416 , 
99.951865 
- บริเวณ ซอย 3 จุดเร่ิมต้น
พิกัด 13.545695 , 
99.949561 
- บริเวณแยก ซอย 5 เช่ือมหมู่ 
2 จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.549323 , 99.949813 

200,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 



๑๒๑ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ปรับปรุงภูมิทัศติดต้ังป้าย
ซอย หมู่ที่ 3 

เพื่อติดต้ังป้ายซอย ของ               
หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด 

ติดต้ังป้ายซอย หมู่ที ่3 ต าบล
ท่านัด 

200,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาขนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ส านักปลัด 

14 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ตามจุดเสี่ยง 
หมู่ที่  4 
 
 

.เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3.เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม 
การโจรกรรม และ
ปัญหายาเสพย์ติด 
4.เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพด้านการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ตามจุดเสี่ยง 
- ปากทางซอยศาลอั้งเสี่ย 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.539147 , 
99.961698 
 

500,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ตามจุดเสี่ยง
ของหมู่บ้าน หมู่ที่  5 
 

1. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 
2. เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด 
4. เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ตามจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 ต าบล     ท่านัด  จ านวน 8 
จุด 
- บริเวณแยกข้าง รร.สายธรรม
จันทร ์
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.550750 , 
99.968542   
- ตรงปากทาง  ซอย  1 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.539588 , 
99.967161 
- ตรงโค้ง อบต.ท่านัด ปากทาง
บ้านเฮียสันต์ จุดเริ่มต้นพิกัด  
13.540836 , 99.971868 
- ปากทาง ซอย 2 จุดเร่ิมต้น
พิกัด  13.540171 , 
99.969067 
- ปากทาง ซอย 2 ตรงร้านพัน
กาแฟ 
จุดเร่ิมต้นพิกัด  13.544893 
, 99.965781 
- ปากทาง ขา้งปั้มน้ ามันเปี๊ยก 
จุดเร่ิมต้นพิกัด  13.544849 
, 99.965453 
- ปากทางเข้าวิหารหลวง
พ่อบ้านแหลม จุดเร่ิมต้นพิกัด  
13.546009 , 99.965835 
- ทางเข้าร้านขายของช า 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.532623 , 
99.969610 
 

800,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 



๑๒๓ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ตามจุดเสี่ยง
ของหมู่บ้าน หมู่ที่  7 
 

1. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 
2. เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด 
4. เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ตามจุดเสี่ยงของหมู่ที่ 7 ต าบล
ท่านัด 

500,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

17 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที ่8 ต าบลท่านัด 
 
 

.เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3.เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรม 
การโจรกรรม และ
ปัญหายาเสพย์ติด 
4.เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพด้านการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด  หมู่ที่  8                     
ต าบลท่านัด 

500,000     ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

รวม    3,930,000 860,000 860,000 860,000 860,000    



๑๒๔ 

 

 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1.เพื่อลดความเส่ียงที่
เกิดจากการใช้ยาเสพติด 
2.เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้กระท าผิดใน
คดีเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
ในต าบลท่านัด
ลดลง 

1.ลดความเส่ียงที่เกิด
จากการใช้ยาเสพติด 
2.ประชาชนต าบล 
ท่านัดปลอดภยัจาก
ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

รวม    10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๕ 

 

 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.4 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอื
ผู้ประสพภัยจากภัย
ธรรมชาติและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยเหลือผู้ประสพภยั
ธรรมชาติ 

เตรียมความพร้อมเมื่อประสพ
ภัยธรรมชาต ิ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80
ประชาชน
ได้รับความ
การช่วยเหลือ 
 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อประสพ
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

รวม    300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
 

แบบ ผ.02 



๑๒๖ 

 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  
5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนและ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนและ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

รวม    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    

แบบ ผ.02 



๑๒๗ 

 

 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  
5.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดท าแผนชุมชน 

จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดท าแผนชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดให้มีการ
ประชุม
ประชาคมเพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

รวม    25,000 25,000 25,000 25,000 25,000    
 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๘ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  
5.3 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลท่านัด 

เพื่อสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรประจ าต าบล
ท่านัด 
 
 

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลท่านัด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  80 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้จากศูนย์
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยี 

กองสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๙ 

 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศกาลองุ่นหวาน
และของดีด าเนินสะดวก 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของด าเนิน
สะดวก และ
ผลิตผลทางการ
เกษตรของ
ท้องถิ่น 

ผู้มาเท่ียวงานไม่น้อยกวา่ 5,000 
คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชากรร้อย
ละ 80 ม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 

1.การท่องเท่ียว
ของท้องถิ่นได้รับ
ความนิยม 
2.ประชากรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการตามรอย
พระพุทธเจา้หลวง 
 (รัชการที่ 5) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตามรอย
พระพุทธเจา้
หลวง 
 (รัชการที่ 5) 

ให้เป็นค่าอุดหนุนโครงการตาม
รอยพระพุทธเจ้าหลวง 
 (รัชการที่ 5) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชากรร้อย
ละ 80มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

1.ประเพณีของ
ท้องถิ่นอยู่
ตลอดไป 
2.การท่องเท่ียว
ของท้องถิ่นได้รับ
ความนิยม 

กองการศึกษาฯ 

รวม    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 
 
 
 
 
   

แบบ ผ.02 



๑๓๐ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานอื่น ๆ ที่เป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ
ตลอดจนการจัดซ้ือวัสดุ
ต่างๆ 
 
 
 
 

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีทางศาสนา งานอื่น ๆ ที่เป็น
วันส าคัญของทางราชการ 
2.เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุที่ใช้ในงาน
รัฐพิธีทางศาสนา  
งานอื่น ๆ ที่เป็นวันส าคัญทาง
ราชการและงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

จัดงานรัฐพิธีทางศาสนา  
งานอื่น ๆ ที่เป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
มีความจงรักภกัดี
และสามัคคี
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน 
มีความจงรักภกัดี
และสามัคคี
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ๑๒ 
สิงหา 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๑๒ สิงหา 

จัดโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ๑๒ 
สิงหา 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีความ
จงรักภักดีและ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

จัดโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 
 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีความ
จงรักภักดีและ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม    260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    

 

แบบ ผ.02 



๑๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 

ผู้สูงอายุและผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 มีสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมกับ
กิจกรรมกับ
ครอบครัวและ
ลูกหลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 

รวม    60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 

แบบ ผ.02 



๑๓๒ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรวมพลังแห่ง
ความภักดีท าดีเพื่อพอ่
สานต่อความพอเพียง 

เพื่อจัดกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อสานต่อ
ความพอเพยีง 

จัดโครงการท าดีเพื่อพ่อ
สานต่อความพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 80 
สามารถน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ประชาชนมี
แนวทางในการ
ด ารงชีวิตในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปให้
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

รวม    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๓ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีและวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณีและวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
และวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีของ
ท้องถิ่นคงอยู่
ตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

รวม    10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
 

แบบ ผ.02 



๑๓๔ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชน 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
พัฒนาจิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรม มี
ความส านึกต่อหน้าที ่และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชนได้รับการ
อบรมในเร่ืองของ
คุณธรรมและจริยธรรม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
จ านวน  50 คน 

-สร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ให้แก ่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง และผู้น าชุมชน 
- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  
- ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
เป็นผู้มีคุณธรรม มี
ความส านึกต่อหน้าที ่
และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๕ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการด าเนินงาน
และการให้บรกิารของ 
อบต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน และการให้บรกิาร
ขององค์การบริหาร สว่นต าบล 
ท่านัด ในปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ดังนี้ 
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
- คุณภาพของบริการ 
- ความคุ้มค่าของภารกจิ 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- เพื่อน าผลการประเมิน 
 และข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง 
พร้อมทั้งแสวงหาวธิีการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติราชการ และการ 
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด ได้รับทราบ
ผลความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการ ประกอบกับ
น าผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุง พร้อมทั้ง
แสวงหาวธิีการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ และการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 มีระดับความ
พึงพอใจ
มากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
ในปัจจัยทั้ง 
 4 ด้าน 

- ได้รับทราบผลความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่
นัดในปัจจัยทั้ง 4  
ด้าน   
-  ได้น าผลการ
ประเมิน และ
ข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
แสวงหาวธิีการที่ม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ และ
การให้บริการที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 



๑๓๖ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศ ส าหรับ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และบุคลากร ของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด  

- เพื่อให้พนกังานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่นัดมีความรู้ 
ทักษะ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มขึ้น    
- เพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่นัดมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
- เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ เรื่อง
ระบบสารสนเทศ ส าหรับน าไปใช้ใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  ไ ด้ มี
ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีความ
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น า
ชุมชน และ
บุคลากร 
จ านวน 40 
คน  

- พนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด             
มีความรู้ ทักษะ ใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มขึ้น    
- การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัดมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 
- บุคลากร มีความรู้ 
เร่ืองระบบสารสนเทศ 
ส าหรับน าไปใช้ในการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
น ามาพัฒนาการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง ตาม 
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกรทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เพื่อให้พนกังานของ อบต.ท่านัด 
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับ
ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 
- เพี่อให้บุคลากรมีความรู้เกีย่วกบั 
พรบ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และบุคลากร ได้มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การปฏิบัตหิน้าที่ตาม 
พรบ. จัดซ  ื  ้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจา้งและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

40,000 40,000 40,000 - - คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
จ านวน 50 
คน 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ตาม พรบ. จัดซ  ื  ้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเพียงและ
เหมาะสม 

กองคลัง 

6 โครงการออกบริการเก็บ
ภาษีและให้ค าปรึกษา
แนะน าการช าระภาษ ี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
นอกสถานที ่ 
 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้มหีน้าที่ช าระภาษี 
 

ออกบริการเก็บภาษีและ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ นอกสถานที่  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนหรอื
ร้อยละของ
บุคลากรที่ร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ทราบถึงบทบาท
หน้าที่และ
ประโยชน์ที่ได้รับใน
จากการช าระภาษ ี

กองคลัง 



๑๓๘ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส ารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในเขต อบต.ท่านัด 

- เพื่อให้มีขอ้มูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างทั้งหมดในเขต อบต.ท่านัด 
- เพื่อน าชอ้มูลที่ได้มาใช้ในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
อย่างถูกตอ้ง 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

300,000 300,000 300,000 - - ประสิทธิภาพ
ด้านการ
จัดเก็บรายได้
ของ อบต.ท่า
นัดเพิ่มขึ้น 

ได้รับข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดในเขต 
อบต.ท่านัด และ
น ามาใช้ในการ
จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน 

กองคลัง 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ทันสมัยและทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
 

50,000 50,000 50,000 - - จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

กองคลัง 
 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานต่างๆ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

ส านักปลัด 
 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ทันสมัยและทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
 

100,000 - 100,000 - 100,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

ส านักปลัด 
 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่
 

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

ส านักปลัด 
 

 



๑๓๙ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

ส านักปลัด 
 

13 โครงการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด 

เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ต่างๆ ของท้องถิ่น 
 

สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์  
วารสาร  สปอร์ต
โฆษณา ฯลฯ 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ประชาชน ร้อย
ละ ๘๐ เข้าถึง
การด าเนินงาน
ของอบต. 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่างๆ 
 

ส านักปลัด 

14 โครงการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ขา่วสารที่
เกี่ยวขอ้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ขา่วสารที่เกีย่วขอ้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับการส่ือสาร
ทางด้านเสียงในการ
ประชาสัมพันธ ์

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้งของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ชุมชนและสังคม    
ได้รับรู้ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว
จากการ
ประชาสัมพันธ ์
 

ส านักปลัด 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกส านักงาน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในและภายนอก
ส านักงาน เช่น ซ่อมแซม เปลีย่น
ม่าน ทาสีใหม ่ซ่อมแซมหลังคาฯลฯ 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอก
ส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัดมี
สถานที่พร้อม
ให้บริการอ านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ส านักปลัด  

 
 
 
 



๑๔๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการค่าจ้างแรงงาน
เพื่อช่วยปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
รวมถึงงานอื่นๆ และแรงงาน
ทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่
ต้องใช้แรงงานทั่วไป
รวมถึงงานอื่นๆ และ
แรงงานทั่วไปที่ได้รับ
มอบหมาย 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 มีคนงานช่วย
ปฏิบัติงานที่
จ าเป็นต้องใช้
แรงงานทั่วไป 

การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัดมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด  

17 จัดหาที่ดินส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดหาที่ดินส าหรับสร้างอาคาร
ส านักงาน 

จัดหาที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

มีที่ดินส าหรับสร้าง
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เพื่อให้บริการ
อ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ส านักปลัด 

รวม    6,123,000 6,023,000 6,123,000 5,433,000 5,533,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

22,000 - 17,000 - - จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานต่างๆ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
ต่างๆ 

- 10,000 - - 10,000 จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 
 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

20,000 - - - - จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

รวม    42,000 10,000 17,000  10,000    
 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๒ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

4,300 - - - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

กองสวัสดิการ 

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

17,000 - - - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองสวัสดิการ 
 

รวม    21,300 - - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๓ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25705) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.5 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบกระจายเสียงไร้สาย  เช่น 
เพิ่มล าโพงกระจายเสียง 

พัฒนาระบบกระจายเสียง
ไร้สาย 

200,000 - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากทาง
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
ต่างๆ เช่น เก้าอี ้ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองช่าง 

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอทันสมัยและทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- - 5,000 - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในก่อสร้าง
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทดแทนหลังเดิมที่ช ารุด 

มีที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อให้บรกิาร
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

- - - 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

อ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม    210,000 10,000 15,000 5,010,000 5,010,000    
  
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๔ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ อบรม
ให้ความรู้ และทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 
อบรมให้ความรู้ และ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

ด าเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ อบรมให้
ความรู้ และทัศนศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
น ามาพัฒนาทอ้งถิ่น 

ส านักปลัด 

รวม    200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
 

แบบ ผ.02 



๑๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมหอถังประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างหอถังประปาแชมเปญ ขนาด
ความจุ 30 ลบ.ม. ความสูง 20.00 
ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 13.542614 , 
99.938969 

2,000,000 - - - - มีน้้าสะอาด
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 รวม   2,000,000        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๔๖ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่                
1 – 4 ต้าบลทา่นัด อา้เภอดา้เนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี

1.เพื่อให้ประชาชนใน               
ต้าบลท่านัดและต้าบล 
ใกล้เคียงใช้ประโยชน 
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 
 2.เพื่อใช้ในการระบาย
น้้าและเป็นการป้องกัน
ปัญหาอุทกภยั 
3.เพื่อใช้ในการคมนาคม
ทางน้้าและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่          
1 – 4 ต้าบลท่านัด อ้าเภอ
ด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

1,999,900 - 1,999,900 - - 1.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
2.พื้นที่ต้าบล
ท่านัดและ
ใกล้เคียงมี
ความปลอดภยั
จากการเกิด
อุทกภยั 

1.ประชาชนใน
ต้าบลท่านัดและ
ต้าบลใกล้เคียงใช้
ประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 
2.พื้นที่ต้าบลท่า
นัดและต้าบล
ใกล้เคียง
ปลอดภัยจาก
การเกิดอุทกภัย 
3.การคมนาคม
ทางน้้าและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๔๗ 

 

 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่                
5 – 8 ต้าบลทา่นัด อา้เภอดา้เนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี

1.เพื่อให้ประชาชนใน               
ต้าบลท่านัดและต้าบล 
ใกล้เคียงใช้ประโยชน 
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 
 2.เพื่อใช้ในการระบาย
น้้าและเป็นการป้องกัน
ปัญหาอุทกภยั 
3.เพื่อใช้ในการคมนาคม
ทางน้้าและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่          
5 – 8 ต้าบลท่านัด อ้าเภอ
ด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

- 1,999,900 - 1,999,900 - 1.ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 
2.พื้นที่
ต้าบลท่านัด
และ
ใกล้เคียงมี
ความ
ปลอดภัย
จากการเกิด
อุทกภยั 

1.ประชาชนใน
ต้าบลท่านัดและ
ต้าบลใกล้เคียงใช้
ประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 
2.พื้นที่ต้าบลท่า
นัดและต้าบล
ใกล้เคียง
ปลอดภัยจาก
การเกิดอุทกภัย 
3.การคมนาคม
ทางน้้าและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 รวม   1,999,900 1,999,900 1,999,900 1,999,900     

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุร ี

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 
5.4 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา             
ฟุตซอล (โรงเรียนบ้านรางสี
หมอก) หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
2.เพื่อใช้เป็นสถานที่
ออกกา้ลังกายของ
เยาวชนและประชาชน
ต้าบลท่านัดหรือต้าบล
ใกล้เคียง  

ก่อสร้างสนามกีฟา้ฟุตซอล 
ขนาดกวา้ง 20.00 ม. ยาว 
42.00 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 
13.542957 , 
99.938226 

- 2,300,000 - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน                
1 แห่ง ในการ
ออกกา้ลังกาย 

1.ประชาชน
ในชุมชนมี
สนามกีฬาเพื่อ
ใช้ในการออก
ก้าลังกาย 
2. ผู้น้าชุมชน
และประชาชน
ได้จัดการเล่น
กีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน
ทุกระดับ 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 รวม    2,300,000       

 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๔๙ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ 
ถนนสรอรรถ – ศรีสง่า 
หมู่ที่ 1 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในต้าบลท่านัดใช้
เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 
2.เพื่อให้ประชาชน
ในต้าบลท่านัด
สามารถขนส่ง
ผลผลิตได้เร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางฯ ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.50 ม. พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. 
พิกัดจุดเร่ิมต้น 13.532044 , 
99.947079 พิกัดจุดสิ้นสุด 
13.533535 , 99.951514 

- 1,600,000 - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การคมนาคม 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะ
ดวดยิ่งขึ้น ไม่
น้อยกว่า 198 
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางฯ ซอยไผ่งาม – 
อยู่สุข – ท่านัด หมู่ที่ 3  
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชน
ในต้าบลท่านัด 
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ขนาดกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 2,384.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. รวมพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 14,249.20 ตร.ม.  
พิกัดจุดเร่ิมต้น 13.537241 ,  
99.955855 พิกัดจุดสิ้นสุด 
13.555896 , 99.948446 

6,200,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้ถนนร้อยละ 
80 ของการ
คมนาคม           
ไม่น้อยกวา่  
434  ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๕๐ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติด
คอนกรีต (เส้น รร.สายธรรม
จันทร์ – บ้านท่านัด) หมู่ที ่5 
ต้าบลท่านัด เช่ือมต้าบลดอน
กรวย  อา้เภอด้าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,185 
เมตร จุดเริ่มต้น N 13.540819°   
E 99.971833 ° พิกัดจุดสิ้นสุด              
N 13.550513° E 99.968593° 

3,666,000 - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การคมนาคม 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะ
ดวดยิ่งขึ้น      
ไม่น้อยกวา่  
218 ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ที่ 5 
  
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชน
ใน ต้าบลท่านัด 
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 410.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 – 
0.25 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
2,050.00 ตร.ม. จุดเร่ิมต้นพิกัด 
13.544920 , 99.965783 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.543909 , 
99.968059 

- 1,500,000 - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ใช้ถนนร้อยละ 
80 ของการ
คมนาคม                          
ไม่น้อยกวา่ 218  
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
   อบต.ท่านัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/1 



๑๕๑ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2           
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 10.00 ม. จุดเร่ิมต้น
พิกัด 13.543874 , 99.968070 

- - 1,500,000 - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การคมนาคม 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะ
ดวดยิ่งขึ้น  ไม่
น้อยกว่า 218 
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แยกเข้าบ้านลุงถวิล                  
ไทยภักดี   หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นเส้นทางการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.555080 , 
99.984930 

- 1,400,000 - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนขนส่ง
ผลผลิตทาง
เกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น ไม่
น้อยกว่า 168 
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
– หินคลุก แยกเขา้บ้าน            
ลุงถวิล ไทยภักด ีหมู่ที่ 7 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชน
ในต้าบลท่านัด 
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 446.00 ม. ลกึเฉลี่ย 
1.50 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 
13.555429 , 99.985380 
จุดสิ้นสุดพิกัด 13.555164 , 
99.984914 

2,165,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาสะดวก              
ไม่น้อยกวา่ 168 
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 



๑๕๒ 

 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างเขื่อน ซอย
คลองวัดเชื่อมถนนคลอง
แคระ หมู่ที่ 8 

1.เพื่อป้องกันดิน
สไลด์ 
2.เพื่อป้องกันน้้า
กัดเซาะตลิ่ง 

โดยท้าการก่อสร้างกา้แพงกันดิน 
ขนาดยาว 86.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
จุดเร่ิมต้นพิกัด 13.552000 , 
99.976300 จุดสิ้นสุดพิกัด 
13.551274 , 99.976577 

1,500,000 - - - - ร้อยละของ
การคมนาคมที่
ปลอดภัย 

ประชาชนขนส่ง
ผลผลิตทาง
เกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น                
ไม่น้อยกวา่ 118 
ครัวเรือน 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 รวม   13,531,000 4,500,000 1,500,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและความเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อด้าเนินการจัดซ้ือ
รถบรรทุกน้้าดับเพลิง
อเนกประสงค์  

เพื่อป้องกัน       
สาธารณภยัและ
ดับเพลิง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้้าดับเพลิง  
จ้านวน 1 คัน 

- 6,900,000 - - - จัดซื้อ
รถบรรทุกน้้า
ดับเพลิง  
จ้านวน 1 คัน 

ใช้ในดับเพลิง
หรือป้องกัน    
สาธารณภยั 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อด้าเนินการจัดซ้ือรถ
กระเช้าไฟฟ้า 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จ้านวน 1 คัน 5,000,000 - - - - จัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟ้า 
จ้านวน 1 คัน 

สามารถซ่อมแซม
ไฟฟ้าได้รวมเร็ว
ขึ้น 

อบจ.ราชบุร ี
อบต.ท่านัด 

 รวม   5,000,000 6,900,000       

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



154 
 

 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000 - - กองคลัง 
6 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ - 17,000 - - - กองช่าง 
7 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ โต๊ะ เกา้อี ้ตู้เอกสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 
8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 22,000 - 17,000 - - กองการศึกษาฯ 
9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ - 10,000 - - 10,000 กองการศึกษาฯ 

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,000 - 17,000 - - กองการศึกษาฯ 
11 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 - - - - กองสวัสดิการ 
12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4,300 - - - - กองสวัสดิการ 
รวม     323,300 287,000 294,300 210,000 220,000  

 
หมายเหตุ  1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
      และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) น ามาลงในแบบ ผ.03 หรือน าครุภัณฑ์เฉพาะที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  ไม่ต้องน าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.03 



๑๕๕ 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมินผล 

 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
 
4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ปี 2563) 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ไดป้ฏบิตั ิ

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 50 38 70.00 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 24 21 87.50 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 3 75.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 13 5 38.46 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 4 3 75.00 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 5 71.42 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 18 10 55.55 

รวม 120 85 70.83 
  

 



๑๕๖ 
 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต าบลต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน  
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ/

ภาค/จังหวัดมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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