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............................................................. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) 

ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน                           
ซึ่ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดท าร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.                           
(2566  - 2570)   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 
แล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6 –  ๒๕70)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

                                 

       (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
 
 
 



  
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

1)   ที่ตั้ง  
เทศบาลต าบลหนองขาว ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 125 

กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่า งจากอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วน
ของ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 และหมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชน
บ้านกลาง ชุมชนดอนสันตะเคียน ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนบ้านไผ่งาม ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านดอนกอก 
ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว และชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์  

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 



2) อาณาเขต และเขตการปกครอง 
ทิศเหนือ 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางสายดอนชะสานฟาก

ตะวันออก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
324 ตอนกาญจนบุรี  – อู่ทอง ฟากตะวันออกตรงริมทางสายหมู่บ้านดอนใหญ่ฟากเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 240 เมตร 

ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางสายตาปู่ฟากเหนือ ห่าง

จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตามแนวระยะ 320 เมตร จากหลัก
เขตท่ี 4 เลียบตามริมทางสายศาลตาปู่ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสาม
แยกศาลตาปู่ ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะ 360 เมตร จากหลักเขตท่ี 5 เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานส่งน้ าฟากตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตามแนวคลองระยะ 560 เมตร 

ด้านใต ้
จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 324 ตอน
กาญจนบุรี – อู่ทอง ฟากตะวันออก 

ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตท่ี 7 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ตั้งอยู่บริเวณชายขอบที่สูงในเขตอ าเภอท่าม่วงติดต่อกับ อ.เมือง และ อ.พนมทวน พ้ืนที่เป็น
ที่ดอน มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง คือ เขตป่าไม้และภูเขา ซึ่งเป็นที่สูงทางทิศตะวันตกกับพ้ืนที่ราบลุ่ม
ซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออก 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                     จังหวัดกาญจนบุรีจะมีสภาพภูมิอากาศตลอดปีอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง 25 เซลเซียส ถึง 40 
เซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึง
เดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 เซลเซียส ถึง 40 เซลเซียส ชว่งเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน อาจจะมีฝน
ตกหนักเเละบางครั้งฝนตกประปรายเเต่เพียงไมก่ีชั่วโมง สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น ในช่วงเดือน
เมษายนจะร้อนมาก จังหวัดกาญจนบุร ีฤดูฝน:มิถุนายน-ตุลาคม (ข้อมูลจาก https://www.kanchanaburi-
info.com) 

 1.4 ลักษณะของดิน 

เนื่องจากภาคตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเขตเทือกเขาสูง เพราะฉะนั้นวัตถุแม่ดิน หรือแหล่งก าเนิด
ดินต้องเกิดจากการสลายตัวของหินที่เป็นกรด ดังนั้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างต่ า ดินชนิดนี้ เรียกว่า 
ดินเรดเยลโล-พอดโซลิก (Red-yellow Podolia Soils) ดินชนิดนี้ มีในเขตภูเขาที่เป็นกรด ส่วนในเขตที่มี
หินปูน เช่น บริเวณเทือกเขาในเขตอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และบริเวณปลายเทือกเขาถนนธงชัยระหว่าง
แม่น้ าแควใหญ่กับแควน้อยจะเป็นพวกเรด-บราวด์ เอิท (Red-Brown earth) นอกจากนั้นยังมีดินที่เกิดจากการ



สลายตัวของสารหรือ หินภูเขาไฟ เราเรียกว่า ดินภูเขาไฟ ได้แก่พ้ืนที่บริเวณจังหวัดตาก เขตอ าเภออุ้มผาง ที่
ราบลุ่มน้ าแควน้อย เขตอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค และบริเวณแก่งกระจาน                      
เป็นต้น   ในด้านสมรรถนะของที่ดินในภาคตะวันตกปรากฏว่าพ้ืนที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ มีประมาณ  
25 % ของเนื้อที่ภาค ท านา 5% ที่เหลือ 70 % ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็น ที่ลาดชันมาก (ข้อมูล
จาก https://www.rmuti.ac.th) 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1 เขตการปกครอง 

  จ านวนหมู่บ้าน   
  จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ พ้ืนที่เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 ,  
หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 12 ต าบลหนองขาว 
  จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ มีพื้นท่ีบางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 

- หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.06  ตร.กิโลเมตร 
   - หมู่ที่ 2 ชุมชนดอนสันตะเคียน  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกล้วย  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านไผ่งาม  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.14  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนอก   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนกอก  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด       0.09  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 10 ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.05  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 12 ชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 
  เขตพิเศษ (โรงเรียนวัดอินทาราม และวัดอินทาราม)  จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด  0.04 ตร.
กิโลเมตร 

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 0.84 ตารางกิโลเมตร 
 

2.2 การเลือกตั้ง  
  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่ 
  เขตเลือกตั้งท่ี 1   
   - หน่วยเลือกตั้งที่ 1    หมู่ที่ 1  (ที่อยู่ในเขตเทศบาล)  และหมู่ที่ 3 (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
   ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์วัดอินทาราม  
  - หนว่ยเลือกตั้งที่ 2    หมู่ที่ 2 (ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล)  
   ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลา SML หมู่ที่ 2 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 3    หมู่ที่ 9 (ที่อยู่ในเขตเทศบาล)  และหมู่ที่ 10 (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลา SML หมู่ที่ 9  
  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 1    หมู่ที่ 4 (ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล)  
   ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 2    หมู่ที่ 5 (ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล) และหมู่ที่ 12 (ที่อยู่ในเขตเทศบาล) 
   ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลพ่อแม่ หมู่ที่ 5 



  - หน่วยเลือกตั้งที่ 3    หมู่ที่ 8 (ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล)  
   ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเรียนรู้ หมู่ที่ 8  
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
   -จ านวนผู้มีสิทธิเฉพาะสมาชิก  เขตเลือกตั้งที่ 1   
       หน่วยเลือกตั้งที่ 1    จ านวน  708  คน 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 2  จ านวน  620  คน 

    หน่วยเลือกตั้งที่ 3 จ านวน  801  คน รวม   2,129  คน 
  -จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหาร  เขตเลือกตั้งที่ 1  
      หน่วยเลือกตั้งที่ 1    จ านวน  709  คน 

       หน่วยเลือกตั้งที่ 2  จ านวน  621  คน 
    หน่วยเลือกตั้งที่ 3 จ านวน  801  คน รวม   2,131  คน 
-จ านวนผู้มีสิทธิเฉพาะสมาชิก  เขตเลือกตั้งที่ 2   
    หน่วยเลือกตั้งที่ 1    จ านวน  779  คน 
    หน่วยเลือกตั้งที่ 2  จ านวน  743  คน 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 3 จ านวน  488  คน รวม   2,010  คน 
 -จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหาร  เขตเลือกตั้งที่ 2  
   หน่วยเลือกตั้งที่ 1    จ านวน  779  คน 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 2  จ านวน  743  คน 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 3 จ านวน  488  คน รวม   2,010  คน 

 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564) 
     -จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน  1,770  คน 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564) 
   -จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน  1,710  คน 
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564) 
   -จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน  3,482  คน   
  

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  เทศบาลต าบลหนองขาว มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   5,079  คน  
แยกเป็นชาย 2,409  คน 

      แยกเป็นหญิง 2,670  คน 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

โดยแบ่งเป็น ช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี      933  คน 
    ช่วงอายุ 18-60 ปี        2,947 คน    
    ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี    1,199 คน 
 
 
 
 



ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  
หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง 200 214 414 150 

2 บ้านดอนสันตะเคียน 368 395 763 217 

3 บ้านกล้วย 227 246 473 155 

4 บ้านไผ่งาม 454 522 976 327 

5 บ้านนอก 205 224 429 160 

8 บ้านดอนกอก 277 319 596 164 

9 ดอนเฒ่าสมสามัคคี 216 253 469 156 

10 หนองหญ้าดอกขาว 221 246 467 145 

12 
โคกมะขวิดมิตร
สัมพันธ์ 

241 251 492 131 

รวม 2,409 2,670 5,079 1,605 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
-สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน                 

1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนเด็กนักเรียน 211 คน , ครูคศ. 1 จ านวน 1 คน  , ครูคศ.2 จ านวน 3 คน , ครูคศ.3 จ านวน 5 คน 
และครูผู้ช่วย จ านวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

-สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวนเด็กนักเรียน 79 
คน , ครูคศ.2  จ านวน 2 คน , ครูคศ.1  จ านวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

-สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวนเด็กนักเรียน 
34 คน , ครูคศ.2 จ านวน 1 คน , ครูคศ.1 จ านวน 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลต าบลหนองขาวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

4.3 อาชญากรรม 
เทศบาลต าบลหนองขาวมีสถานีต ารวจภูธรหนองขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
มีสถิติการเกิดอาชญากรรมห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 
2564 ดังนี้ 



 
1) เกี่ยวกับชีวิต ร่างการและเพศ  จ านวน  3  ราย 

   2) เกี่ยวกับทรัพย์   จ านวน  23 ราย  
(ข้อมูลจากงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรหนองขาว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) 

4.4 ยาเสพติด 
มีสถิติการเกิดอาชญากรรมห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 
2564 เกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน  41  ราย 
 (ข้อมูลจากงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรหนองขาว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพมี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1. ผู้สูงอาย ุ จ านวน  1,145  ราย   
   2. คนพิการ จ านวน  182  ราย   
   3. ผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน  9  ราย   
    (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
  2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3) ประสานงานการท าบัตรคนพิการ 
   4) ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   การคมนาคม 
   เทศบาลต าบลหนองขาว มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง
เทศบาลต าบลหนองขาว และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทาง
หลวงสายกาญจนบุรี-อู่ทอง หมายเลข 324 และสายท่าม่วง-หนองขาว หมายเลข 3084  ซึ่งในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว ประกอบด้วย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย และถนนลาดยาง จ านวน 12 สาย  

5.2 การไฟฟ้า 

  การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองกาญจนบุรี  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ทั้ง  9  หมู่บ้าน ครอบคลุมครบทุก
หลังคาเรือน 

5.3 การประปา 
           ระบบประปาครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5.4 โทรศัพท์ 

           มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ภายในการให้บริการของบริษัท TOT 
และ 3BB  



 
  มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS 
DTAC TRUE และ CAT 

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือขนส่ง 

  -  มีร้านค้าที่ท าเป็นร้านขนส่งเอกชน 1 แห่ง 
  -  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท านา ร้อยละ 85 รองลงมาคือรับจ้าง 
ร้อยละ 7 รับราชการ ร้อยละ 0.5 ค้าขาย ร้อยละ 0.5 อาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 2 (ข้อมูลจาก ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน ระดับหมู่บ้าน ปี 2562) 

6.2 การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว์ 
  พ้ืนที่ต าบลหนองขาวมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โค  สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และเป็ด ซึ่ง
แนวโน้มของจ านวนสัตว์ในแต่ละปีจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโรคระบาดในปีนั้นๆ  

6.4 การบริการ 
  ในเขตเทศบาล มีโฮมสเตย์ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

6.5 การท่องเที่ยว 

1. พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว 
2. ศาลเจ้าพ่อแม่ 
3. ศาลเจ้าพ่อโรงหนัง 
4. ศาลหนองน้อย 
5. ศาลตายาย 
6. ศูนย์ OTOP ต าบลหนองขาว 

6.6 อุตสาหกรรม 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม) 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       กลุ่มอาชีพทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต าบลหนองขาว  

6.8 แรงงาน 
  แรงงานส่วนใหญ่ในพื้นที่ต าบลหนองขาว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1) แรงงานสัญชาติไทยในพ้ืนที่ต าบล 
   2) แรงงานจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา 
 
 



7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
  สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ประกอบด้วยวัด  จ านวน  1   
แห่ง   คือ วัดอินทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  1) ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
  2)  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
  3) ประเพณีวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
 
  4) เทศน์มหาชาติ  ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองขาว ส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาด้านการ 
ทอผ้าขาวม้า    
  2) ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาถ่ินบ้านหนองขาวถึงร้อยละ 90 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก                                                                                                        

  ของที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้า OTOP คือ ผ้าขาวม้าร้อยสี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  เทศบาลต าบลหนองขาว มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ท่ีมีลักษณะสภาพพ้ืนที่                  
ราบลุ่ม และท่ีดอน มีคลองชลประทานผ่านจ านวน 2 สาย ได้แก่  
   คลองชลประทานสาย ท่าล้อ-อู่ทอง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 
   คลองชลประทานสาย ท่าม่วง-พนมทวน ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,5,8,9 และ12 

8.2 ป่าไม้ 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าในหลายลักษณะ ลักษณะป่าจะ
เป็นป่าแบบเบญจพรรณโดยมีไม้ที่ส าคัญ อาทิเช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า  ไม้รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น 
           8.3 ภูเขา 
  เขตอ าเภอท่าม่วงมีทิวเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่เหนือจรดใต้ระดับพ้ืนที่ความสูงลดหลั่นตามแนว
ชายแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
 

         8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - ไม่มี – 
 
9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  

        - ไม่มี -  
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิ สัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ



เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย        
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ



ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ท้ังใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 



สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  
  



๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย



ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรพัยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 



 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

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

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

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

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และ
จะได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ระยะที่สองของยุทธศาสตร์
ชาติ ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - กันยายน 2570  ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มี 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ Hi-Value and Sustainable Thailand”  ด้วยการใช้
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ
และพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบส าคัญที่ต้อง



ด าเนินการ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบได้ก าหนด “หมุดหมาย” ที่ประเทศไทยควรบรรลุในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ดังนี้  

ด้านที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added 
Economy)   
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านผลิตภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต รวมถึงลดการพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเพ่ือพลิกฟ้ืน
รูปแบบการท่องเที่ยวไทย จากกิจกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าต่ าที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และส่งผลให้
เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว สู่การท่องเที่ยวที่ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชิตได้รับการ
ฟ้ืนฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของอาเซียน เพ่ือปรับนิเวศ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและเพ่ิมการจ้างงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการลอดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและก๊าซเรือน
กระจกในระยะยาว 
  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแกร่งและ
มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเนื่องภาคการผลิตที่หลากหลาย ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 
   หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในอาเซียน รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกของโลก 
แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน โดย
พัฒนาต่อยอดจากการเป็นฐานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้า อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน อาทิ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดับผลิต
ภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วน 

ด้านที่ ๒ ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
    หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถสามารถแข่งขันได้ โดยเพ่ิม
โอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
และสร้างเสริมสมรรถนะในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยลดทอนความเสี่ยงและข้อจ ากัดของ SMEs ทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้ง ส่ง เสริมศักยภาพและ
บทบาทของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 โดยผลักดันการพัฒนาศักยภาพของ สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับห่วง
โซ่มูลค่าโลก และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมส าหรับ SMEs 



   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และน่า
อยู่ โดยผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในมิติด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพ้ืนที่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ใน
การออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องช่วยระบุกลุ่มเป้าหมาย ปัญหา 
และความจ าเป็น ไปสู่การออกแบบนโยบายตัดวงจรการส่งผ่านความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึง
ออกแบบระบบความคุ้มครอบทางสังคมให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป เพ่ือ
แก้ปัญหา ลดความเสี่ยง และสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุด 
  ด้านที่ ๓  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า โดยการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการเพ่ือให้ขยะและน้ าเสียได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่สูงขึ้น การสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนให้เป็นแหล่งพลังงานหลัก ส าหรับการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการผลิตสินค้าที่มา
จากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ า เป็นต้น 
   หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งจัดการพ้ืนที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ าซาก และพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้มีความเสี่ยงที่ลดลง ผ่านการใช้มาตรการป้องกันภัยที่
ยั่งยืนและมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการด าเนินชีวิตที่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภัยและขีดความสามารถในการรับมือ
กับภัยของทุกภาคส่วน 

ด้านที่ ๔ ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 
Transformation)    
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทักษะที่
จ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจน
การบริหารจัดการก าลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนก าลังแรงงาน 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงการท างานของภาครัฐให้มีความ
บูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ และการให้บริการสาธารณะ การแก้ไข
กฎหมายกฎระเบียบภาครัฐให้ทันสมัย และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือ
ให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 
 
 



๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2562-2565)  
วิสัยทัศน์  
 “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว คุณภาพ และ
การค้าภาคตะวันตก” 
เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขท่ียัง่ยืน โดยท่ี 

1) เศรษฐกิจมั่งคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
2) ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3) ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่น้อย

กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 -2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 
 1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
 3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
 6. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 
 1. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 3. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงสินค้าสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวอื่นๆ 
 4. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม และสร้างเส้นทางเชื่อมโยแหล่งท่องเที่ยว 
 5. อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
 1. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้า 
การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 2. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



 4. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก 
 5. ยกระดบัผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศได ้
 6. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
 
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.๒๕๖5) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ.2565 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

“เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
3. ก ากับดูแลการพัฒนาของเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 

        4.  พัฒนาศักยภาพและปัจจัยเอ้ือในการประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
การค้าและด้านอุตสาหกรรม 

5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มี มาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน 

การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มั่นคงและใฝ่เรียนรู้  
2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย 
4. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและ

ภาคใต้ของเมียนมา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 



ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สั งคมแห่ งการเรียนรู้  ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี    
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือยการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

ของประชุมชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้และ

ทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT 
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขใน

คุณค่าของตน 
6. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และ

ชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้าน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ,น้ าเสีย, สารเคมี , เชื้อเพลิง , พลังงาน) 

2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย          
กรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการ
ผลิต และการบริการ 

3. ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4 .  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า รบั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายสิ่ ง แ วดล้ อม และกฎหมายผั ง เ มื อ ง อย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 

6. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การตรลาด และการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพ้ืนที่
ขาดแคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 



3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมจ านวนและศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร  และพัฒนา
ผู้ประกอบการในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อการตลาดและการ
พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของแรงงาน       
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ
และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

2. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

3. ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่น 
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

7. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งแบบกายภาพและแบบดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักทอ่งเที่ยวทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
2. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการตลาดและพัฒนาศักยภาพด้านผลิต และตลาด  

และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ ของผู้ประกอบการ

ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการ

ขยายตัวของเมือง 
 
1.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 - 2565  
จุดยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึง 
การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้

มาตรฐาน                 
การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
วิสัยทัศน์ 

1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
3. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง   
4. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
5. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
7. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
10.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค   
11.  การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม   
12.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
13.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
14.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
19.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า   
3. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น   



6. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12.  มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
13.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   
14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่   
18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
19.  มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
21.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
22.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วน
รว่ม 

 
 

    

 

       
2.1 วิสัยทัศน์ 
     “เทศบาลต าบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาคเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ก้าวล้ าน า
ตามเทคโนโลยี สู่ตวรรษ 21” 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

        2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
 



            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

     2.3 เป้าประสงค์ 
๑)   ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพอตัวเองได้ 
๒) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
๓) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อชุมชน 
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

      2.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้ในการบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มากขึ้นร้อยละ ๙๐   
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
                        ประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐  
   5)  ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕   
   6)  ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นสังคมน่าอยู่ร้อยละ  ๖๐    
   7)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนร้อยละ  ๖๐  

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.  ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 
3.  ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและรวดเร็ว 
4.  เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานท าเพ่ือเป็นรายได้ 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญต่างๆ 

และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
3) ส่งเสริมสาธารณสุขและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด ส่งเสริมให้มีสถานประกอบการมีความสะอาดถูกหลักอนามัย ส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการ และก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอาคารด้านนันทนาการ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ประชาชน  



5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

6) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และ
ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 

 7) วางผังเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
 8) ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 9) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย และก่อร้าง ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเสีย และน้ าทิ้งจากชุมชน 
 10) สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และจัดตั้งประชาคมเมือง ส่งเสริมให้ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุม
ตรวจสอบ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่กลุ่ม องค์กร 
ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 11) พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล 

 12) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 13) พัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ปรับปรุง พัฒนาการ

จัดเก็บรายได ้
 14) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 15) พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
6) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
9) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
10) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส 
12) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย     
13) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
14) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

            (1)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
    จากการส ารวจข้อมูล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท านา รองลงมา 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นล าดับที่น้อยที่สุด ประชากรในช่วงอายุ 15 – 
60 ปีส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
     (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
         ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร
ต่างๆ ระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนเป็นสังคม ปัจเจก
หรือเป็นส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น ขาดการปฏิสัมพันธ์ และการท ากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง 
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ทัศนคติและ
ค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้ง การพัฒนาบริการ
ทางสาธารณสุขที่ทันสมัย สะดวกและครอบคลุมท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืน จึงท าให้ประชากรวัย
สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ประชากรกลุ่ม
วัยเรียน ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการย้ายไปเรียนนอกเขตเทศบาล หรือต่างจังหวัดเพ่ิมมาก
ขึ้น  เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มท างานที่มีการย้ายไปท างานต่างพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ท าให้พ้ืนที่สีเขียวมี
น้อย  เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  จุดแข็ง (Strength) 
   1. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานทั่วไปและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิ่น 



   2. โครงสร้างและระบบงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและนโยบายที่ดี 
  4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดีมีการท างานเป็นทีม 
  5. มีการมอบอ านาจ กระจายอ านาจและการบริหารจัดการที่ดี 
  6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
  7. ระบบการให้บริการมีคุณภาพ 
   8. มีระบบการประเมินผลที่ดีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
  9. เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

จุดอ่อน (Weakness) 
   1. งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 
  2. ขาดแคลนบุคลากรทางต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน , นายช่างโยธา , นักวิชาการ
ศึกษา   
   3. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการใหม่ๆ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
  4. การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบ 
   5. ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  6. เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน 

โอกาส (Opportunity) 
   1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศในการ
สนับสนุนด้านต่างๆ  

2. ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 
3. มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายและครอบคลุม 
4. ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมบริหารท้องถิ่น 
5. นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนาเมือง| 

  อุปสรรค (Threat) 
  1. ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
  2. สังคมเจริญขึ้น ประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากข้ึน 
  3. ปัญหายาเสพติด และการมั่วสุม ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
  4. เศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
  5. กฎ ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ือและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
   6. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกท่ีดี เช่น การจอดรถไม่เป็นระเบียบ การรุกล้ าทางเท้า 
  7. การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 



 
 
สว่นที ่3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน

1 1.บริหารงานท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ส านักปลัด

2 การพฒันาด้านสังคม 1.บริหารงานท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ส านักปลัด
2.การศึกษา กองช่าง กองช่าง
3.การรักษาความสงบภายใน
4.สาธารณสุข
5.สังคมสงเคราะห์
6.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
7.การศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ

3 1.บริหารงานท่ัวไป 1.อุตสาหกรรมและการโยธา ส านักปลัด ส านักปลัด
2.สาธารณสุข กองช่าง กองช่าง
3.การพาณิชย์ กองคลัง กองคลัง

3.การเศรษฐกจิ 4.การรักษาความสงบภายใน
4 1.สาธารณสุข ส านักปลัด ส านักปลัด

5 การพฒันาด้านการ 1.บริหารงานท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ส านักปลัด
เมอืงการบริหาร 2.บริการชุมชนและสังคม 2.การศึกษา กองช่าง กองช่าง

3.การรักษาความสงบภายใน กองคลัง กองคลัง
4.สาธารณสุข
5.สังคมสงเคราะห์
6.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

8. เคหะและชุมชน
รวม 5 3 8 3 3

รับผิดชอบหลกั
สนับสนุน

การพฒันาด้าน
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1.บริการชุมชนและสังคม

การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน และ
สาธารณูปโภค

แผนงานดา้นยทุธศาสตร์

7.การศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ

ที่

2.บริการชุมชนและสังคม

การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ

2.บริการชุมชนและสังคม

 



แบบ ผ.02

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท) (KPI)

1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวน
กจิกรรม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 ส่งเสริมกำร
ทอ่งเที่ยวบำ้นหนอง
ขำว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวน
กจิกรรม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

จัดเวทสีำธำรณะ
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว :
 กำรทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษ์

เพื่อส่งเสริมกำร
ทอ่งเที่ยวบำ้นหนอง
ขำว

ต ำบลหนอง
ขำวมชีื่อเสียง
ด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มำกขึ้น

จัดเวทรีะดมให้
ประชำชนทั่วไปร่วม
ระดมควำมคิดในกำร
ทอ่งเที่ยว ไมน่อ้ยกว่ำ
 1 กจิกรรม

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

ต ำบลหนอง
ขำวมชีื่อเสียง
ด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มำกขึ้น

จัดกจิกรรม
ประชำสัมพนัธ์ ไม่
นอ้ยกว่ำ 1 กจิกรรม

เพื่อส่งเสริมกำร
ทอ่งเที่ยวบำ้นหนอง
ขำว , สร้ำงควำม
ประทบัใจใหแ้ก่
นกัทอ่งเที่ยว



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท) (KPI)

3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

เรียนรู้ตำมแนว
ปรัชญำ "เศรษฐกจิ
พอเพยีง"

เพื่อใหป้ระชำชน
เข้ำใจปรัชญำ 
"เศรษฐกจิพอเพยีง"

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน
กจิกรรม

ประชำชนมี
ควำมเข้ำใจ
ตำมหลัก
ปรัชญำ
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

ตวัชี้วัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท) (KPI)

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ฝึกอบรมส่งเสริม
อำชีพและพฒันำ
อำชีพเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต
ประชำชน

เพื่อใหป้ระชำชนมี
รำยได้ มอีำชีพมั่นคง

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน
กจิกรรม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ประชำชนมกีำร
รวมกลุ่ม , มี
อำชีพท ำมำหำ
กนิ

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาดา้นสงัคม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 วันเทศบาล เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏบิติังานและ
ความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน
เทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่

จัดกจิกรรมในวัน
เทศบาล , ท าบญุ
เล้ียงพระ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ผู้บริหาร/
พนกังาน
เทศบาล 
และ
ประชาชน 
เข้ารวม
กจิกรรม เข้า
ร่วมกจิกรรม
ไมน่อ้ยกว่า 
ร้อยละ 80

คณะผู้บริหาร 
พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชนมี
ความสัมพนัธ์ที่
ดีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

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

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเปน็สขุ สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปลอดภยั และมสีขุภาวะที่ดี

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชน ร่วม
กจิกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ประชาชนใน
พื้นที่ร่วม
กจิกรรม และ
ถวายพระพร
โดยพร้อม
เพรียงกนั

ประชาชน
เข้าร่วม
กจิกรรม ไม่
นอ้ยกว่า 
100 คน

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เพื่อจัดงานกจิกรรม
เกี่ยวกบัการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของ
ชาติและงานราชพธิี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชน ร่วม
กจิกรรม

จัดกจิกรรม
ไมน่อ้ยกว่า 3
 กจิกรรม

ประชาชนใน
พื้นที่ร่วม
กจิกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

ปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ และ
งานราชพธิี

วันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง

เพื่อจัดงานกจิกรรม
เทดิพระเกยีรติ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด

(KPI)

4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

5 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทดิา 
พชัรสุธาพมิลลักษณ
 พระบรมราชินี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กจิกรรม ไม่
นอ้ยกว่า 
100 คน

ประชาชนใน
พื้นที่ร่วม
กจิกรรม และ
ถวายพระพร
โดยพร้อม
เพรียงกนั

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2570
(บาท)

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชนร่วม
กจิกรรม

2568
(บาท)

2569
(บาท)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ประชาชน
เข้าร่วม
กจิกรรม ไม่
นอ้ยกว่า 
100 คน

ประชาชนใน
พื้นที่ร่วม
กจิกรรม และ
ถวายพระพร
โดยพร้อม
เพรียงกนั

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล และ
ประชาชนร่วม
กจิกรรม

เพื่อจัดงานกจิกรรม
เทดิพระเกยีรติ 
และลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล

เพื่อจัดงานกจิกรรม
เทดิพระเกยีรติ 
และลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 ส่งนกัเรียนเข้าร่วม
โครงการแข่งขันต่างๆ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

นกัเรียน
สามารถพฒันา
ความรู้ 
ความสามารถ
ได้มากยิ่งขึ้น

ส านกัปลัเทศ
บาล

2 บรูณาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว

เพื่อส่งเสริมการ
อนรัุกษภ์มูปิญัญา
ทอ้งถิ่นบา้นหนอง
ขาว

จัดกจิกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

นกัเรียนมี
ความรู้ด้านภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น
มากขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถใหแ้ก่
นกัเรียน

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

แข่งขันทกัษะทาง
วิชาการของ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบล
หนองขาว

โครงการที่
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 รักการอา่น ชวนลูก
รัก "ตะลุยโลก
นทิาน" ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว

เพื่อส่งเสริมความรู้
ใหแ้กน่กัเรียนด้าน
การอา่นหนงัสือ

เด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กจิกรรม

เด็กนกัเรียนมี
ความรู้ด้านการ
ใช้ภาษาเพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

4 เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว

ส่งเสริมความรู้ให้
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

เด็กนกัเรียนมี
ความเข้าใจ
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงมากขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

5 หอ้งเรียนพเิศษหลัก
ภาษาองักฤษ (Mini
 English Program)
 ของโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว

เพื่อใหเ้ด็ก
พฒันาการใช้ภาษา
ส่ือสาร โดยเฉพาะ
ทกัษะการฟงั พดู 
อย่างมปีระสิทธิภาพ

จ้างครูสอน
ภาษาองักฤษ 1 คน

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 จ้างครูสอน
ภาษาองักฤษ
 1 คน

เด็กมคีวามรู้
ด้านการใช้
ภาษาเพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

6 โครงการใหก้าร
สนบัสนนุบคุลากร
ทางการศึกษาใหก้บั
โรงเรียนวัดอนิทาราม

อดุหนนุงบประมาณ
เพื่อสนบัสนนุ
บคุลากรทางการ
ศึกษาใหก้บัโรงเรียน
วัดอนิทาราม

จ้างครูสอนวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 
1 คน ใหก้บัโรงเรียน
วัดอนิทาราม

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 โรงเรียนวัด
อนิทารามมี
บคุลากร
ทาง
การศึกษามา
สอนนกัเรียน

โรงเรียนวัดอนิ
ทารามมี
บคุลากร
ทางการศึกษาที่
เพยีงพอในการ
จัดการเรียน
การสอน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

7 กจิกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ร่วมกจิกรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

8 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนวัดอนิทาราม

นกัเรียนของโรงเรียน
วัดอนิทาราม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
อาหารเสริม 
(นม)

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เพื่อสนบัสนนุ
งบประมาณเพื่อ
จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ใหแ้กน่กัเรียน
วัดอนิทาราม

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับโครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ที่
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ)

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ได้พฒันา
ศักยภาพของ
ตนเอง รู้จัก
ท างานเปน็ทมี



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

9 อาหารเสริม (นม)
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหแ้ก่
นกัเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
อาหารเสริม 
(นม)

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

10 อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

นกัเรียนของโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
อาหารเสริม 
(นม)

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

11 อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดอนิทาราม

นกัเรียนของโรงเรียน
วัดอนิทาราม

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เพื่อจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหแ้ก่
นกัเรียนโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ

เพื่อสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันแกน่กัเรียน
วัดอนิทาราม

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

นกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศึกษา 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

12 อาหารกลางวันศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

นกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

13 อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

นกัเรียนของโรงเรียน
วัดอนิทาราม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

เพื่อสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันแกน่กัเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

เพื่อสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันแกน่กัเรียน
โรงเรียนวัดอนิทาราม

นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน
ทกุคน

จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

จ านวน
กจิกรรม

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรค
ไข้เลือดออก

ปอ้งกนั และควบคุม
ไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกนั และ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์
ในการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

รณรงค์ใหค้วามรู้โรค
ไข้เลือดออก

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้โรค
ไข้เลือดออก

จัดกจิกรรมรณรงค์
และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัโรค
ไข้เลือดออก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวน
กจิกรรม

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรค
ไข้เลือดออก



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 รณรงค์ใหค้วามรู้
โรคพษิสุนขับา้และ
การคุมก าเนดิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

4 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์
ในการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขั
บา้และการคุมก าเนดิ

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้โรคพษิสุนขั
บา้และการคุมก าเนดิ

รณรงค์และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัโรคพษิสุนขั
บา้และการคุมก าเนดิ

จ านวน
กจิกรรม

ปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้และ
การคุมก าเนดิ

เพื่อปอ้งกนั ควบคุม
โรคพษิสุนขับา้และ
การคุมก าเนดิ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรคพษิ
สุนขับา้

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรคพษิ
สุนขับา้

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

5 รณรงค์ใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัโรคเอดส์

รณรงค์ใหค้วามรู้แก่
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชน 
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกบั
โรคเอดส์เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

6 ปอ้งกนัและควบคุม
โรคเอดส์แกเ่ยาวชน

จัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้แกเ่ยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมคีวามรู้
เกี่ยวกบัโรค
เอดส์

ส านกั
ปลัดเทศบาล

เพื่อใหเ้ยาวชน 
ประชาชน มคีวามรู้
เกี่ยวกบัโรคเอดส์

เพื่อใหเ้ยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกบัโรค
เอดส์ และมส่ีวนร่วม
ในการรณรงค์
ปอ้งกนัโรคเอดส์

ที่ โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

จ านวน
กจิกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

จ านวน
กจิกรรม



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

7 รณรงค์ใหค้วามรู้
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด - 19)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด - 19)

เพื่อปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

รณรงค์และใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)

จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์
ในการปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 
19)

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)

พื้นที่ในเขต
เทศบาลลดการ
เกดิโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 
19)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

9 อบรมความ
ปลอดภยัด้าน
อาหารแกส่ถาน
ประกอบการ

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใหบ้ริการ 
และผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและที่ถูก
สุขลักษณะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กจิกรรม

ผู้ประกอบการ
น าความรู้ไปใช้
ในการประกอบ
กจิการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

10 อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุคุณภาพ
ชีวิตในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพงิในเขตพื้นที่

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
อาสาสมคัร

บริบาล
ทอ้งถิ่น

มผู้ีดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

บคุคลที่มคุีณสมบติั
ครบถ้วนตาม
โครงการอาสาสมคัร
บริบาลทอ้งถิ่นเพื่อง
ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

จัดการฝึกอบรม / 
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกบั
การส่งเสริมให
ผู้ประกอบการมี
ความรู้และปฏบิติั
ตามกฎหมาย

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

11 ปอ้งกนัการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

1.เพื่อจัดซ้ือยา 
เวชภณัฑ์และวัสดุที่
ใช้ในการปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น ถุงมอืยางหรือ
ผ้าปดิปากปดิจมกูฯ 
 2.เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
แต่งกายและ
อปุกรณ์ในการ
ปฏบิติังานของ
บคุลากรที่
ปฏบิติังานโดย
ค านงึถึงความจ าเปน็
 เหมาะสมและ
ประหยัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ปอ้งกนัโรค 
หรือผู้ปว่ย 
หรือผู้ถูกกกั
ตัวได้รับ
เคร่ือง
อปุโภค
บริโภค
ครบถ้วน

ประชาชนใน
เขตเทศบาล ไม่
ติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 
(โควิด-19)

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขาว หรือผู้ปว่ย หรือ
ผู้ที่ถูกกกัตัว ตามที
ระเบยีบกฎหมาย
ก าหนด



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 พฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรม ฝึกอบรม
ในการพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กจิกรรม

ผู้สูงอายุมี
พฒันาศักยา
ภาพผู้สูงอายุ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้พกิาร

เพื่อส่งเสริมใหผู้้
พกิารมคุีณภาพชีวิต
ที่ดี

จัดกจิกรรม ฝึกอบรม
 ในการพฒันา
คุณภาพชีวิต

ผู้พกิารมี
คุณภาพที่ดีขึ้น



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 อบรมใหค้วามรู้ด้าน
สิทธิมนษุยชน และ
ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมในการ
อบรมใหค้วามรู้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กจิกรรม

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

เพื่อสนบัสนนุ 
ส่งเสริมใหค้วามรู้
ด้านสิทธิมนยุชน 
และยุติความรุนแรง
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

เด็ก สตรี และ
ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิ
มนษุยชนมากขึ้น



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 สืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมและสืบ
ทอดประเพณีลอย
กระทง

จัดงานประเพณีลอย
กระทง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มผู้ีเข้าร่วม
กจิกรรม ไม่
นอ้ยกว่า 
500 คน

ประชาชนได้
ร่วมกนัส่งเสริม
และสืบทอด
ประเพณีหค้งอยู่

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 สงกรานต์บา้น
หนองขาว

เพื่อส่งเสริมและสืบ
ทอดประเพณีวัน
สงกรานต์

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มผู้ีเข้าร่วม
กจิกรรม ไม่
นอ้ยกว่า 
1,000 คน

ประชาชนได้
ร่วมกนัส่งเสริม
และสืบทอด
ประเพณีหค้งอยู่

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสงัคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 แข่งขันกฬีาต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งใหป้ระชาชน
ออกก าลังกาย 
หา่งไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกฬีา
ต้านยาเสพติด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
กจิกรรม

ปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาการค้า การลงทนุ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาดา้นการจราจร)

ตวัชี้วัด

โครงการ 2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท) (KPI)

1         30,000          30,000          30,000            30,000           30,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

อบรมใหค้วำมรู้ , 
จัดกจิกรรมปอ้งกนั
อบุติัเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

 จ ำนวน
กจิกรรม

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

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ลดปญัหำและ
ปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จรำจร

ลดปญัหำ
อบุติัเหตุทำง
ถนน

ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทำงถนน



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 เสริมสร้างเมอืงน่าอยู่ เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร (สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม , การเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว)

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 รักษส่ิ์งแวดล้อม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
กจิกรรม

ภำยในเขต
เทศบำลมภีมูิ
ทศันท์ี่สวยงำม

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

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

จัดอบรมใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป

อบรมใหค้วำมรู้
เกี่ยวกบัส่งเสริมกำร
อนรัุกษแ์ละฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเปน็สขุ สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปลอดภยั และมสีขุภาวะที่ด ี

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

1          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000

ที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2566
(บาท)

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

2570
(บาท)

จัดท ำแผนพฒันำ
ทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

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

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
เข้ำมำมส่ีวนร่วมใน
กำรพฒันำและ
แกไ้ขปญัหำทอ้งถิ่น

 ข้อมลูกำร
วำงแผนเปน็
ปจัจุบนัและ
สำมำรถ
ด ำเนนิกำร
ได้จริง

งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดประชุมประชำคม
 , ประชุม
คณะกรรมกำรใน
กำรจัดท ำแผน ไม่
นอ้ยกว่ำ 5 คร้ัง

โครงการ

กำรพฒันำ
ทอ้งถิ่นเปน็ไป
ตำมปญัหำและ
ควำมต้องกำร
ของประชำชน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

2570
(บาท)

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

ที่

ประชำชนในพื้นที่เข้ำ
ร่วมกจิกรรม

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

อบรมเพื่อส่งเสริม
กำรปกครองใน
ระบอบ
ประชำธิปไตย และ
กำรมส่ีวนร่วมใน
กำรพฒันำทอ้งถิ่น

เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ประชำชน ให้
ส่งเสริมกำรปกครอง
ในระบอบ
ประชำธิปไตย

ประชำชนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ปกครองตำม
ระบอบ
ประชำธิปไตย
และมเีหน็
ควำมส ำคัญ
ของกำรส่วน
ร่วมในกำร
พฒันำทอ้งถิ่น

 จ ำนวน
กจิกรรม



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

3 อดุหนนุงบประมำณ
ตำมโครงกำร
ด ำเนนิงำนตำม
ภำรกจิของเหล่ำ
กำชำดจังหวัด
กำญจนบรีุ

เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทำทกุข์
ผู้ประสบภยัพบิติั ผู้
ยำกไร้ ผู้พกิำร
ยำกไร้ ผู้พกิำร 
ผู้ด้อยโอกำส

อดุหนนุงบประมำณ
ใหเ้หล่ำกำชำด
จังหวัดกำญจนบรีุ

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เทศบำล
อดุหนนุ
งบประมำณ
ตำม
โครงกำร
ด ำเนนิงำน
ตำมภำรกจิ
ของเหล่ำ
กำชำด
จังหวัด
กำญจนบรีุ

ประชำชนผู้
ยำกจน ผู้
เดือดร้อน และ
ประสบภยั
ได้รับกำร
ช่วยเหลือใหพ้น้
จำกทกุข์ยำก 
หรือได้รับกำร
บรรเทำทกุข์ให้
เบำบำงลง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล 
(อดุหนนุ
ส ำนกังำน
เหล่ำกำชำด
จังหวัด
กำญจนบรีุ)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตวัชี้วัด



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

4 อดุหนนุงบประมำณ
ตำมโครงกำรจัด
กจิกรรมงำนรัฐพธิี
ในวันส ำคัญของ
ชำติและกจิกรรม
งำนตำมนโยบำย
ของจังหวัด
กำญจนบรีุ

เพื่อด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรม/จัดงำน 
วันส ำคัญของชำติ 
และรำชพธิีต่ำงๆ

อดุหนนุงบประมำณ
ใหโ้ครงกำรจัด
กจิกรรมงำนรัฐพธิีใน
วันส ำคัญของชำติ
และกจิกรรมงำน
ตำมนโยบำยของ
จังหวัดกำญจนบรีุ

          6,000           6,000           6,000           6,000           6,000 เทศบำล
อดุหนนุ
งบประมำณ
ใหโ้ครงกำร
จัดกจิกรรม
งำนรัฐพธิีใน
วันส ำคัญ
ของชำติและ
กจิกรรมงำน
ตำมนโยบำย
ของจังหวัด
กำญจนบรีุ

ข้ำรำชกำรและ
ประชำชนทกุ
หมู่เหล่ำ เข้ำ
ร่วมกจิกรรมมร
วันส ำคัญของ
ชำติ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล 
(อดุหนนุที่
ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอทำ่มว่ง)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2570
(บาท)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด

2566
(บาท)



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

5 อดุหนนุงบประมำณ
กำรด ำเนนิงำนด้ำน
กำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพ
ติด

เพื่อส่งเสริมให้
เยำวชนและ
ประชำชน เล่นกฬีำ
เปน็ส่ือในกำร
เสริมสร้ำง
สมรรถภำพใหม้ี
สุขภำพพลำนำมยั
แข็งแรง

อดุหนนุงบประมำณ
กำรด ำเนนิงำนด้ำน
กำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพติด

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 อดุหนนุ
งบประมำณ
กำร
ด ำเนนิงำน
ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำ
ยำเสพติด

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน ได้
เล่นกฬีำและมี
ประสบกำรณ์
ในกำรแข่งขัน
กฬีำ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล 
(อดุหนนุที่
ท ำกำร
ปกครอง
จังหวัด
กำญจนบรีุ)

6 อดุหนนุงบประมำณ
กำรด ำเนนิงำนด้ำน
กำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพ
ติด

เพื่อส่งเสริมให้
เยำวชนและ
ประชำชน รู้จัก
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำยำเสพติด

อดุหนนุงบประมำณ
กำรด ำเนนิงำนด้ำน
กำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำยำเสพติด

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 อดุหนนุ
งบประมำณ
กำร
ด ำเนนิงำน
ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำ
ยำเสพติด

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน 
หำ่งไกลยำเสพ
ติด

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล 
(อดุหนนุที่
ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอทำ่มว่ง)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(KPI)

7 อดุหนนุงบประมำณ
ตำมโครงกำรขอรับ
เงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ระดับ
อ ำเภอ

เพื่อด ำเนนิกำรตำม
ประกำศของกรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
 เร่ือง หลักเกณฑ์
วิธีกำรปฏบิติังำน
ศูนย์ปฏบิติักำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมำณ
ตำมโครงกำรขอรับ
เงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับอ ำเภอ

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 อดุหนนุ
งบประมำณ
ตำม
โครงกำร
ขอรับเงิน
อดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำร
ร่วมในกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับอ ำเภอ

อปท.ในเขต
อ ำเภอท่ำม่วง
สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำม
ประกำศของกรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์
วิธีกำร
ปฏิบัติงำนศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล 
(อดุหนนุ
ใหแ้ก ่อปท.ที่
ได้รับ
มอบหมำย)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ
2570
(บาท)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2569
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

2568
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

8 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ควำมพงึ
พอใจต่อกำร
ใหบ้ริกำร
ของเทศบำล 
ไมน่อ้ยกว่ำ 
ร้อยละ 80

ออกส ำรวจควำมพงึ
พอใจของประชำชน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ประชำชนมี
ควำมพงึพอใจ
ต่อกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเมนิควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชนที่มต่ีอกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

เพื่อประเมนิควำม
พงึพอใจของ
ประชำชนที่มต่ีอกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

5. ยทุธศาสตร์ ดา้นการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

9 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
 ภำยในเขตเทศบำล

ชมุชนมคีวำม
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิ์น , ลดกำร
กอ่อำชญำกรรม และ
เหตุร้ำยต่ำงๆ ในเขต
เทศบำลเพื่อสืบ
ขอ้มลูจำกล้อง CCTV
 ในกำรติดตำมแกไ้ข
เหตุร้ำย

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
ใหค้รอบคลุมทกุพื้นที่
เส่ียง

     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000  จ ำนวน
กล้องวงจรปดิ

ประชำชนใน
เขตเทศบำลมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
มคีวำมอุ่นใจใน
กำรด ำรงชีวิต
มำกขึ้น

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

10 ปรับปรุง หรือเปล่ียน
กล้องวงจรปดิเดิมที่
ช ำรุด

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  จ ำนวน
กล้องวงจรปดิ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนกล้องวงจร
ปดิที่ติดต้ังแล้ว ให้
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

ชมุชนมคีวำม
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิ์น , ลดกำร
กอ่อำชญำกรรม และ
เหตุร้ำยต่ำงๆ ในเขต
เทศบำลเพื่อสืบ
ขอ้มลูจำกล้อง CCTV
 ในกำรติดตำมแกไ้ข
เหตุร้ำย

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ประชำชนใน
เขตเทศบำลมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
มคีวำมอุ่นใจใน
กำรด ำรงชีวิต
มำกขึ้น



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

11 ประชำสัมพนัธ์
ข้อมลูข่ำวสำร
เกี่ยวกบัผลงำนของ
เทศบำล ฯลฯ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ประชำชนได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำร
ของเทศบำล
อย่ำงทั่วถึง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชนใน
กำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

จัดท ำเว๊บไซด์ ปรับ
ปรุงเว๊บไซด์ เพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ , 
จัดท ำส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ

เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์
ข้อมลูข่ำวสำร



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

12 ปรับปรุงแผนที่ภำษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 กองคลัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 ประชำชน
มำช ำระภำษี
 ไมน่อ้ยกว่ำ 
ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อจ้ำงบคุคลออก
ส ำรวจพื้นที่ , 
ปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมลูใหเ้ปน็
ปจัจุบนั

จ ำนวนผู้เสียภำษ ีไม่
นอ้ยกว่ำ 700 คน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

สำมำรถ
ใหบ้ริกำร
ประชำชนใน
กำรจัดเกบ็ภำษี
 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ข้อมลูมคีวำม
ถูกต้อง ท ำให้
จัดเกบ็ภำษแีละ
รำยได้อื่น ๆ ได้
ถูกต้อง



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  จ ำนวน
กจิกรรม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำภยัแล้ง

เพื่อจัดท ำแผน
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำภยัแล้ง, 
สนบัสนนุช่วยเหลือ
พื้นที่ข้ำงเคียงกรณี
ประสบภยัแล้ง

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  จ ำนวน
กจิกรรม

พนกังำน 
เจ้ำหนำ้ที่และ
ประชำชนรู้วิธี
ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหำภยั
แล้ง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

พนกังำน เจ้ำหนำ้ที่ 
และประชำชนทั่วไป 
ไมน่อ้ยกว่ำ 100 คน

พนกังำน เจ้ำหนำ้ที่ 
และประชำชนทั่วไป 
ไมน่อ้ยกว่ำ 50 คน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

พนกังำน 
เจ้ำหนำ้ที่และ
ประชำชนมี
ควำมรู้ด้ำน
ปอ้งกนัพบิติั
มำกขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ

พฒันำควำมรู้ใน
ด้ำนบรรเทำสำ
ธำรณภยั

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน 
และภยัพบิติัอื่นๆ

ที่
เปา้หมาย (ผลผลติ

ของโครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 พฒันำประสิทธิภำพ
อำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.)

พฒันำประชำชนให้
มคีวำมรู้ในกำร
ปอ้งกนัและบรรเทำ
สำธำรณภยั

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

 จ ำนวน
กจิกรรม

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมี
ควำมรู้ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและ
บรรเทำสำ
ธำรณภยัมำกขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ผึกอบรม/ทบทวน
อำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) และทศันศึกษำ
ดูงำน อย่ำงนอ้ย 1 
คร้ัง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับโครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000จัดกจิกรรมในวันเด็ก
แหง่ชำติ

 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กจิกรรม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

สร้ำงกำรมส่ีวน
ร่วมในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

จัดงำนวันเด็ก
แหง่ชำติ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยำวชนร่วม
กจิกรรมกบัเทศบำล



(KPI)

1 ฝึกอบรมพฒันำ
ศักยภำพ
คณะกรรมกำร
ชุมชน ผู้น ำชุมชน

จัดฝึกอบรม,ทศัน
ศึกษำดูงำน ส ำหรับ
คณะกรรมกำรชุมชน
 , ผู้น ำชุมชน ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 ฝึกอบรมพฒันำ
ศักยภำพสตรี

จัดฝึกอบรม,ทศัน
ศึกษำดูงำนส ำหรับ
กลุ่มสตรีภำยในเขต
เทศบำลต ำบลหนอง
ขำว

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

ตวัชี้วัด

2569
(บาท)

จ ำนวน
กจิกรรม

จ ำนวน
กจิกรรม

คณะกรรมกำร
ชุมชน , ผู้น ำ
ชุมชน มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจ
และ
ประสบกำรณ์
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั
2570
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำร
ชุมชน ผู้น ำชุมชน 
ฯลฯ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
บทบำทหนำ้ที่ของ
สตรี,เสริมสร้ำงและ
 พฒันำศักยภำพสตรี

กลุ่มสตรีภำยใน
เขตเทศบำลมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจและ
ประสบกำรณ์
เพิ่มขึ้น

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 เพื่อส่งเสริมกำร
บริกำรเชิงรุก

จัดกจิกรรมบริกำร
ประชำชนเชิงรุก ไม่
นอ้ยกว่ำ 2 คร้ัง

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

4          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000ฝึกอบรมส่งเสริม
ควำมรักควำมอบอุ่น
ในครอบครัว

ส่งเสริมกำรสำน
สัมพนัธ์ในครอบครัว

ฝึกอบรมเด็ก เยำวชน
 และผู้ปกครอง

 จ ำนวน
กจิกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ดี
 สะดวก รวดเร็ว
 มี
ประสิทธิภำพ
จำกเทศบำล

 จ ำนวน
กจิกรรม

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ออกหนว่ยเทศบำล
เคล่ือนที่

รำกฐำน
ครอบครัวมี
ควำมเข้มแข็งขึ้น

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืงการบริหาร

แผนงานเคหะและชมุชน

ตวัชี้วัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

กองช่ำง

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ

     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,0001 เพื่อปรับปรุง , 
บ ำรุงรักษำ ระบบ
เสียงตำมสำยในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว ใหใ้ช้งำน
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ปรับปรุงระบบเสียง
ตำมสำยในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชำชนได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุง , 
บ ำรุงรักษำระบบ
เสียงตำมสำย

     1,500,000  ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชนใน
กำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

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

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 จากการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 
(www.dla.go.th) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลหนองขาว ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านการเมืองการ
บริหาร 

39 17,593,000.00 23 1,065,700.00 12 1,017,456.74 9 408,456.74 

2.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

137 460,899,700.00 3 1,944,000.00 1 55,150.00 1 55,150.00 

3.ด้านเศรษฐกิจ 3 3,630,000.00 2 20,000.00 2 4,765.00 2 4,765.00 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 11,530,000.00 1 0.00 
    

5.ด้านสังคม 31 21,286,200.00 22 12,155,700.00 13 12,057,529.50 13 11,548,809.50 

รวม 216 514,938,900.00 51 15,185,400.00 28 13,134,901.24 25 12,017,181.24 
 

 
 

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.1)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 

มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย    ( ๑ . ๔ )  
ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็น
การป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด  

           (๑.2)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางหลัก ท าให้มีรถเป็นจ านวนมาก  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทาง
ส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่ ดังนี้  ด้านสาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต การพัฒนาอาชีพ  ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ   
  

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