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       ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ด้านกายภาพ 
ตราสัญลักษณ ์

 
 
 
 
 

 “เทศบาลต าบลบ้านแหลม” 
ความหมายและที่มา 
 1. ชื่อที่อยู่บริเวณวงกลมด้านนอก 
       เดิมต าบลบ้านแหลม มีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตั้งอยู่ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ในการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลยังคงใช้ตราประทับเดิมที่สุขาภิบาลบ้านแหลมใช้อยู่  เพียงแค่ปรับปรุงเปลี่ยนชื่ อจาก 
“สุขาภิบาล” มาเป็น “เทศบาล” เท่านั้น เนื่องจากความหมายของเดิมถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว 
 2. บริเวณภายในวงกลม 
     “เรือ” เป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมของอ าเภอบ้านแหลม ประกอบกับพ้ืนที่ของต าบลบ้านแหลม
เป็นพ้ืนที่ติดกับชายทะเล ซึ่งประกอบอาชีพประมง โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมีรายได้จากการหาปลา ตลอดจน
สามารถท ารายได้เข้าจังหวัดเพชรบุรีเป็นจ านวนมาก 
  “แม่น้ า” ที่ปรากฏอยู่บริเวณวงกลมด้านในบ่งบอกว่า อ าเภอบ้านแหลมมีพ้ืนที่ที่ติดกับ
ชายทะเล 
  “ดอกจันทร์” ที่อยู่บริเวณวงกลมด้านนอกทั้งสองข้าง เป็นจุดเด่นเน้นความส าคัญของ
สัญลักษณ์ให้ดูเด่นและงามตายิ่งข้ึน 
 
  1.1 ที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านแหลม   
                        ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   ตามเส้นทางถนนพระราม 2 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4  ถนนเพชรเกษม  ผ่านอ าเภอเขาย้อย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  เป็นระยะทางประมาณ 120
กิโลเมตร  จากอ าเภอเมืองเพชรบุรีสามารถเดินทางไปพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ 2 เส้นทาง เส้นทาง
ที่หนึ่งจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3176  ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม  ฝั่ง
ตะวันตก ผ่านต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ประมาณ 135 กิโลเมตร ส าหรับเส้นทางที่สองจากอ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข  3178  ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม  ฝั่งตะวันออก ผ่านต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง
เพชรบุรี  ผ่านต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร  รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม ประมาณ 133 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง
สองเส้นทางเป็นเส้นทางหลัก ปัจจุบันมีเส้นทางลัดเข้าสู่ อ าเภอบ้านแหลมโดยไม่ต้องเดินทางผ่านอ าเภอ 
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เขาย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2  จากกรุงเทพมหานคร  ถึงต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 35 (ทางแยก
อยู่ติดกับสถานีบริการน้ ามัน ปตท.คลองโคน) ผ่านต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ผ่านต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม 
เข้าสู่พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 29  กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  
ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นระยะทางประมารประมาณ  100  
กิโลเมตร ค่าพิกัดที่ตั้งเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมอยู่ที่ ละติจูด : 13.216592 ลองติจูด : 99.976611 ที่ตั้ง
ของส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัด
เพชรบุรี 
       อาณาเขตของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม  
     ทิศใต ้  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม และ อบต.บางครก 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ          อบต.บ้านแหลม และทะเลอ่าวไทย  
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม และ อบต.บางครก 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
     เทศบาลต าบลบ้านแหลม   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  มีพ้ืนที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร  
หรอืประมาณ  3,268  ไร่  มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ช่วง
ที่แม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และไหลลงทะเล  ที่ปากอ่าวบ้าน
แหลม ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ช่วงที่แม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาล มีคลองที่แยกจากแม่น้ า
เพชรบุรีอีกจ านวน 15 สาย ได้แก่ คลองข้างวัดอุตมิงค์  คลองหลังวัดต้นสน คลองวิก คลองตลาด คลองหลัง
โรงพยาบาลบ้านแหลม คลองวัด คลองข้างปั๊มน้ ามันใหญ่กว่าวงษ์  คลองตาบัว คลองยายติก คลองโรงปูน  
คลองท่าแห คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม คลองข้างปั๊มน้ ามันหลักเพชร คลองข้างบ้านตาแกละและเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     ภูมิอากาศโดยรวมของพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีลักษณะอบอุ่นถึงร้อน มี 3 
ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ฤดูฝนช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงช่วงต้นเดือน
ธันวาคมและฤดูหนาวตั้งแตช่่วงปลายเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม  เนื่องจากพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก
ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลและของจังหวัดเพชรบุรี เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ในช่วงฤดูฝน 
                        จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี  ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2559  พบว่าสภาพอากาศในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีอุณหภูมิสูงสุด 
38.7  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2559 อุณหภูมิต่ าสุด  15.9  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  26  
มกราคม  2559 และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  29.17 องศาเซลเซียส  ส าหรับปริมาณน้ าฝนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลม ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะพ้ืนที่ แต่มีการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด
เพชรบุรี โดยในช่วงที่ผ่านมาของปี พ.ศ.2559 ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดวัดได้ 75.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2559  
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  1.4 ลักษณะของดิน  
                          ดินในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นดินในกลุ่มชุดดินที่ 12  เนื้อดิน  ดินบนเป็น
ดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง(เป็นเลนเละ)ความลึกของดินลึกมาก การระบาย
น้ าไม่ดี การซาบซึมน้ าและการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้าลักษณะดินในกลุ่มนี้เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการ
ท านาเกลือและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเป็นผลให้พื้นที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่
เพาะปลูกอันเนื่อง จากคุณลักษณะของดินดังกล่าวข้างต้น  ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดทะเล  ท าให้น้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าทะเล เป็น
ผลให้น้ าในแม่น้ ามีความเค็มจากน้ าทะเลจึงไม่เหมาะแก่การเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกทางการเกษตร 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือแม่น้ าเพชรบุรี ที่มีต้นน้ าอยู่ที่
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอเมือง
และไหลลงทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลมในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยระยะทางของแม่น้ าเพชรบุรีที่
ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร และมีคลองแยกจากแม่น้ าเพชรบุรี 
จ านวน 14 สาย  ได้แก่  คลองท่าแห คลองตลาด  คลองวิก คลองวัด  คลองโรงปูน  คลองโรงพัก  คลองหลัง
โรงเรียนวัดลักษณาราม  คลองเงิน  คลองตาบัว  คลองยายติก คลองหลังโรงเรียนวัดในกลาง  คลองหมู่ 8  
คลองลาดส าพุด และคลองข้างปั๊มน้ ามนัใหญ่กว่าวงษ ์
 

ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลบ้านแหลม อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มี
พ้ืนที่เขตการปกครองประกอบด้วย 1 ต าบล 9 หมู่บ้านคือต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 1-8 และหมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 9 
เป็นเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล ตามนโยบายของกรมการ
ปกครอง(เดิม)  ที่ก าหนดให้เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิด  
ร่วมกันท า  ร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบของชุมชนย่อย  ซึ่งอาจแบ่งชุมชนตามสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน  โดย
จัดให้มีแกนน าชุมชนในรูปของคณะกรรมการชุมชน  คัดเลือกจากประชาชนในชุมชนประกอบด้วยประธาน
ชุมชน          รองประธาน  เลขานุการและกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมี
บทบาทเป็นผู้น าและแกนกลางในการพันนาชุมชนแล้วยังต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน  รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ  ในกรณีที่การแก้ไขปัญหานั้นต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจาก
เทศบาล การแบ่งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้แบ่งตามหมู่บ้านโดยแบ่งเป็น  9 ชุมชน  
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลทั้งหมดประกอบด้วย 

1. ชุมชนวัดอุตมิงค์พันนา     (หมู่ท่ี 1) 
2. ชุมชนวัดต้นสนพันนา      (หมู่ที่ 2) 
3. ชุมชนบ้านกลางสามัคคี    (หมู่ท่ี 3) 
4. ชุมชนบ้านในพันนา        (หมู่ท่ี 4) 
5. ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพันนา    (หมู่ท่ี 5) 
6. ชุมชนย่านซื่อพันนา            (หมู่ท่ี 6) 
7. ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  (หมู่ท่ี 7) 
8. ชุมชนประมงเจริญพันนา      (หมู่ท่ี 8) 
9. ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ๊วร่วมใจพันนา  (หมู่ท่ี 10) 
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2.2  การเลือกตั้ง 
      เทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีฐานะเป็นเทศบาลต าบล มีนายกเทศมนตรีได้ 1 คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และใช้พื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดเป็นเขต
เลือกตั้ง 1 เขตและมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง โดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน 
       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ณ เดือน กรกฎาคม 2562 มีจ านวน  
10,027 คน ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 (แหล่งข้อมูล : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม)  
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
9,927 คน จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 6,384 คน คิดเป็นร้อยละ 64.31 จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  9,893 คน  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 6,369 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.38 จ านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด  18  หน่วย แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน  9  หน่วย เขต
เลือกตั้งที่ 2 จ านวน  9  หน่วย 
  
 

ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม ณ เดือนพฤษภาคม  2562 จ านวน 12,005 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,754 คน  
เพศหญิง  6,251 คน  จ านวนครัวเรือน  4,170  หลังคาเรือน  และมีแรงงานต่างด้าว (ประชากรแฝง) ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 922  คน แยกเป็น 

ประชากรสัญชาติเมียนมาร์ มีจ านวน  885  คน 
   ประชากรสัญชาติลาว  มีจ านวน    11  คน 
   ประชากรสัญชาติกัมพูชา  มีจ านวน    26  คน 

     (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรแฝงจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2562) 
 

    3.1.1 ข้อมูลจ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือนแยกตามเขตการปกครอง 

เขตการปกครอง 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน /  

หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
          หมู่ที่ 1 

หมูที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 10 

623 
675 
727 
732 
521 
577 
684 
690 
525 

713 
680 
775 
793 
556 
649 
796 
750 
539 

1,336 
1,355 
1,502 
1,525 
1,077 
1,226 
1,480 
1,440 
1,064 

436 
516 
4118 
670 
315 
507 
552 
442 
314 

รวม 5,754 6,251 12,005 4,170 
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   3.1.2 ความหนาแน่นของประชากรและความหนาแน่นของครัวเรือน 
                จากจ านวนประชากรในเขตเทศบาลรวม 12,005 คนและพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความหนาแน่นของประชากร 2,295 คนต่อตารางกิโลเมตร 
   จากจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลรวม 4,170 หลังคาเรือนและพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความหนาแน่นของครัวเรือน 797  หลังคาเรือนต่อตาราง
กิโลเมตร 

3.2 ข้อมูลโครงสร้างประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
เด็กแรกเกิด-3 ปี 195 196 391 

4-6 ปี 155 150 305 
7-10 ปี 257 236 493 
11-13 ปี 187 145 332 
14-16 ปี 196 190 386 
17-20 ปี 293 270 563 
21-30 ปี 859 825 1,684 
31-40 ปี 899 875 1,774 
41-50 ปี 845 927 1,772 
51-60 ปี 860 976 1,836 

60 ปีขึ้นไป 1,041 1,483 2,524 
 

สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา   
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้ 
     4.1.1 สังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

  1. โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 
  2. ศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 
  3. ศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดต้นสน 
  4. ศูนย์พันนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 
  5. ศูนย์พันนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 

       4.1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
  1. โรงเรียนวัดในกลาง 

             2. โรงเรียนบ้านแหลม 
  3. โรงเรียนวัดต้นสน 

  4.2 สาธารณสุข  
         ในพ้ืนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีสถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลบ้านแหลม เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  นอกจากนั้น
ยังมีคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันในเขตพ้ืนที่  จ านวน  2  แห่ง  
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  4.3 อาชญากรรม 
     สถิติอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมในปี พ.ศ. 2561 

(แหล่งข้อมูล  : สถานีต ารวจภูธรบ้านแหลม ข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2561) แยกตามฐานความผิด มีดังนี้ 
 4.3.1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  เพศ  มีจ านวน  9  คดี  คือ 
         -พยายามฆ่า      จ านวน  2  คด ี
         -ท าร้ายร่างกาย     จ านวน  6  คด ี
     -ข่มขืนกระท าช าเรา     จ านวน  1  คด ี
 4.3.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  มีจ านวน  5  คดีคือ 
         -ลักทรัพย์      จ านวน  2  คด ี
         -ฉ้อโกงทรัพย์      จ านวน  2  คด ี
         -วางเพลิง      จ านวน  1  คด ี
 4.3.3 ฐานความผิดพิเศษ  มีจ านวน  7  คดี  คือ 
        -พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์     จ านวน  1  คด ี
        -พระราชบัญญัติป่าไม้     จ านวน  3  คด ี
        -พระราชบัญญัติศุลกากร    จ านวน  1  คด ี
        -พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  จ านวน  2  คด ี
 4.3.4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  มีจ านวน  115  คด ี
         -ยาเสพติด      จ านวน  86  คด ี
         -อาวุธปืนและวัตถุระเบิด    จ านวน  16  คด ี
         -การพนัน      จ านวน  8  คด ี
         -ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  จ านวน  5  คด ี
  4.4  ยาเสพติด 
                         ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาจากการติดยาเสพติด 
ดังต่อไปนี้ 

      ปี พ.ศ. 2559        จ านวน   11  คน 
        ปี พ.ศ. 2560        จ านวน   36  คน 
        ปี พ.ศ. 2561      จ านวน   38  คน 
        ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดร้อยละ 90  เกิดจากการเสพยาบ้า  รองลงมาเกิดจากการเสพ
กัญชา (แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลบ้านแหลม  ณ เดือนธันวาคม 2561) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์   
ในด้านการสังคมสงเคราะห์  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีการจัดสวัสดิการ

สังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 4.5.1 ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน  2,286  ราย 
 4.5.2 ผู้รับเบี้ยความพิการ     จ านวน     393  ราย 
 4.5.3 ผู้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    จ านวน      87  ราย 
 (แหล่งข้อมูล  : ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2562  ) 
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ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
         ก. ทางบก 

-เส้นทางท่ีหนึ่งจากกรุงเทพมหานคร  โดยใช้เส้นทาง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม)  ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี อ าเภอเขาย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี รวมระยะทาง
ประมาณ  166  กิโลเมตร   

-เส้นทางท่ีสองจากกรุงเทพมหานคร  โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2 จากกรุงเทพฯ 
เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  ถนนเพชรเกษม  ผ่านอ าเภอเขาย้อย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  เป็น
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร  จากอ าเภอเมืองเพชรบุรีสามารถเดินทางไปพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่งจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3176   
ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม  ฝั่งตะวันตก ผ่านต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี   ผ่านต าบลบางครก  
อ าเภอบ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม ประมาณ 135 กิโลเมตร ส าหรับเส้นทางที่สองจาก  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข   3178  ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก 
ผ่านต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม ประมาณ 133 กิโลเมตร  

-เส้นทางที่สามจากกรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางถนนพระราม  2  จาก
กรุงเทพมหานคร  ถึงต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติดกับสถานีบริการน้ ามัน ปตท.คลองโคน) ผ่านต าบลคลองโคน อ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านต าบลบาง
ตะบูน อ าเภอบ้านแหลม เข้าสู่พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร รวม
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น
ระยะทางประมารประมาณ  100  กิโลเมตร 

    มีรถโดยสารสาธารณะ (รถยนต์ตู้)  จากอ าเภอบ้านแหลมถึงกรุงเทพมหานคร จุด 
บริการรถตู้ โดยสารตั้ งอยู่ เยื้องที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอบ้านแหลม  และจุดบริการรถตู้ โดยสารที่
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ มีจ านวนรถโดยสาร  จ านวน  12  คัน  ค่าโดยสาร  
102  บาท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ใช้เส้นทางเดินรถจากอ าเภอบ้านแหลม ผ่านอ าเภอเมืองเพชรบุรี เข้าสู่
ถนนเพชรเกษม ผ่านอ าเภอเขาย้อย และเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร เข้าสู่กรุงเทพฯ (แหล่งข้อมูล : ส านักงานขนส่งจังหวัด
เพชรบุรี) 
          ข. ทางอากาศ 

           ในจังหวัดเพชรบุรีไม่มีทีต่ั้งของสนามบินพาณิชย์กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร  
(ขนาดเล็ก)  ต้องไปขึ้น-ลงที่สนามบินบ่อฝ้าย  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีระยะทางห่างจาก
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประมาณ  75  กิโลเมตร 
           ค. ทางน้ า 
                                 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านแต่ปัจจุบันไมใ่ช้เป็น
เส้นทางสัญจร แต่ใช้เพ่ือประกอบอาชีพประมง 
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5.2 การไฟฟ้า 
 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านแหลม  เป็น

หนว่ยงานที่ให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  3,715 ครัวเรือน 
- ในปี 2562  มีแนวโน้มขยายการให้บริการในส่วนบุคคล   จ านวน  50  ราย 
- มีมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  27  เครื่อง 

(แหล่งข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านแหลม ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562) 
5.3 การประปา 
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม   มีหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค   จังหวัด 

เพชรบุรี เป็นผู้ให้บริการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา โดยมีข้อมูลการให้บริการด้านการประปา  ดังนี้ 
    - มิเตอร์น้ าประปาที่ติดตั้งในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม   จ านวน  3,786  มิเตอร์ 
   - ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตจ่ายสุทธิ   จ านวน  8,000  ลบ.ม./วัน 
   - ปริมาณน้ าประปาท่ีจ าหน่าย    จ านวน  3,450  ลบ.ม./วัน 
    - แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา คือ แม่น้ าเพชรบุรี 
  ในปี พ.ศ. 2562  มีแนวโน้มการขยายการให้บริการ (แหล่งข้อมูล : การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)   

5.4 โทรศัพท์ 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ

ด้านโทรศพัท์  ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลทั้งหมด  โดยมีข้อมูลการให้บริการ ดังนี้ 
      - โทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน  1,020  เลขหมาย 
      - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน      31  เลขหมาย 
      - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน      31  เลขหมาย 
      (แหล่งข้อมูล : บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ณ เดือน; วันที่ 31  มกราคม  2562)  
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นผู้ให้บริการด้าน
ไปรษณีย์  การขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์ โดยมีที่ท าการตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี บ้านแหลม-ฝั่งตะวันออก ติดกับ
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแหลม และบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริเวณอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแหลม 

ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีการท าการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสภาพของดินที่เป็นดินเลน ค่อนข้างเค็ม ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก 

 
  6.2 การประมง 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอาชีพ
ประมง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดแม่น้ าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยแบ่งประเภทของการประมงได้
ดังนี้ 
      6.2.1 การประมงพาณิชย์ เป็นการท าการประมงที่ใช้เรือขนาดมากกว่า 10  ตันกรอส  
ขึ้นไป  จ านวน 274 ล า โดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย อวนครอบหมึก อวนลาก อวนลอย ฯลฯ 
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  6.2.2 การประมงพ้ืนบ้าน  เป็นการท าการประมงท่ีใช้เรือขนาดต่ ากว่า  10  ตันกรอส  
จ านวน  800 ล า  แยกเป็น  อวนลอยปลา อวนกุ้ง,ปู  การเก็บหอยจากธรรมชาติ 
  6.2.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน 450 ราย ได้แก่ เพาะเลี้ยงหอยทะเล  เลี้ยงกุ้งทะเล 
 (แหล่งข้อมูล : ส านักงานประมงอ าเภอบ้านแหลม ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
  6.3 การปศุสัตว์ 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ จ านวน 121 
ราย ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหลายชนิด  อันได้แก่ 
        - โคพ้ืนเมือง    จ านวน    285  ตัว 
        - สุกร     จ านวน    105  ตัว 
        - ไก่ไข่     จ านวน  7,520  ตัว 
        - ไก่พ้ืนเมือง    จ านวน      105  ตัว 
        - เป็ดเนื้อ     จ านวน        88  ตัว 
        - เป็ดไข่     จ านวน      505  ตัว 
        - แพะ     จ านวน        30  ตัว 
  (แหล่งข้อมูล : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแหลม ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
  6.4 การบริการ  ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีอาชีพที่ให้บริการด้านต่างๆดังนี ้
                          - ร้านนวดแผนโบราณ   จ านวน    3  แห่ง 
                          - ร้านเสริมสวย    จ านวน  28  ร้าน 
                          - ร้านซัก อบ รีด    จ านวน    4  ร้าน 
                          - ร้านคาราโอเกะ    จ านวน    3  แห่ง   
                          - สมาคมสนุกเกอร์    จ านวน    3  แห่ง 
                          - บริการบ้านเช่า    จ านวน   38  ราย  
                          - ร้านอาหารตามสั่ง    จ านวน   33  ร้าน 
                          - ร้านขายก๋วยเตี๋ยว    จ านวน   24  ร้าน 
                          - ร้านขายของช า    จ านวน  101  ร้าน 
                          - ศูนยล์้างอัด ฉีด รถ    จ านวน     5  แห่ง 
                          - สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน     5  แห่ง 
                          - ร้านสะดวกซ้ือที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  จ านวน     2  ร้าน 
                          (แหล่งข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านแหลม) 
  6.5  การท่องเที่ยว 

      ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
        6.5.1 วัดในกลาง  วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์โปรดเกล้าให้ย้ายพระที่นั่งใน
พระบรมมหาราชวัง สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 มาปลูกถวายเป็น
ศาลาการเปรียญ ของวัดในกลาง เพ่ือขอบพระทัยชาวอ าเภอบ้านแหลมที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลพระราชชนนี
ของพระองค์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามพร้อมกับยังพระราชทานพระพุทธรูป “หลวงพ่อสุโขทัย” ให้
ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ าวัดด้วย 
     6.5.2 วัดต้นสน  สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สร้างวัด 
เมื่อปี พ.ศ.2405  มีหลวงพ่อสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืน  ปางห้ามสมุทร  สมัยลพบุรี  ฝีมือการสร้าง
ของมอญมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวบ้านแหลม  มีเรื่องเล่ากันมาว่ากษัตริย์มอญ 
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แห่งกรุงหงสาวดีเป็นผู้สร้างพระองค์นี้    ซึ่งสมัยนั้นขอมกับมอญมีสัมพันธภาพทางเชื้อสายกันโยงมาแต่สมัย
ทวาราวดี  สมัยสมเด็จพระเจ้าอนิรุทธมหาราช ราว พ.ศ. 1600  เกิดสงครามระหว่างมอญกับพม่าขึ้นเพราะ
พม่าขอพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฏกและพระคณาจารย์ เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูพระศาสนาในพม่าที่ก าลังเสื่อมลง  แต่มอญ 
อ้างว่าพระคณาจารย์ไม่ยอมไป พม่าจึงยกทัพไปรบกับมอญ  พระสงฆ์ฝ่ายมอญจึงได้ซ่อนพระธรรมคัมภีร์กับ
พระพุทธรูป   ซึ่งเป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์ไว้ในโพรงมะกอกใหญ่แห่งหนึ่งที่เมืองหลวงหงสาวดี  ต่อมาพวกชีผ้าขาว
ได้ไปนั่งพักที่โคนต้นมะกอกเกิดปาฏิหาริย์มีแสงสว่างพุ่งออกมา  ชีผ้าขาวจึงน าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกมาและ
น าไปเมืองสุโขทัย  ระหว่างเดินทางข้ามแม่น้ าเรือล่มพระพุทธรูปจมน้ าหายไป  และเกิดปาฏิหาริย์อยู่ๆ
พระพุทธรูปลอยขึ้นมากระทบเรือค้าพลู  พ่อค้าจึงน าใบตองคลุมไว้เที่ยวล่องเรือค้าขายมาจนถึงอ่าวบ้านแหลม  
และน าเรือมาจอดที่ท่าน้ าวัดต้นสน  หลวงพ่อสัมฤทธิ์ได้ดลบันดาลให้สมภารนิมิตให้ไปขอซื้อพระพุทธรูปที่เรือ
พ่อค้า  ดังนั้น  หลวงพ่อสัมฤทธิ์จึงได้ประดิษฐานมาอยู่ที่วัดต้นสนตั้งแต่นั้นมา นอกจากนั้นวัดต้นสนยังมี
มณฑปหลวงพ่อสัมฤทธิ์  และศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หลังคาแบบทรงไทยแต่ล้อมด้วยกระจกใสทั้ง
หลัง ซึ่งประชาชนชาวบ้านแหลมเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก 
  6.6 อุตสาหกรรม 

      ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 2  (ขนาดเครื่องจักร 
ไม่เกิน 50 แรงม้า) จ านวน  6  โรงงาน  ดังต่อไปนี้ 
        1.นิยมค้าไฮโดรลิก  (โรงงานตีใบจักรเรือ) 
        2.เลิศประดิษฐ์        (โรงงานท าชิ้นส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ) 
        3.เอกวันน์            (โรงงานแกะ-ล้าง  สัตว์ทะเล  กุ้ง  หมึก) 
        4.พงษ์ส าราญ         (โรงงานคอนกรีตบล็อกขนาดพิเศษและท่ัวไป) 
        5.เรวันน์  เอี่ยมสะอาด (โรงกลึง-เชื่อมโลหะ) 
        6.บริษัทเอกเพชร-ทับทิมจันทร์  จ ากัด   (โรงงานซื้อ-ขาย แกะ-ล้าง กุ้งกุลาด า)
(แหล่งข้อมูล : กองช่าง  เทศบาลต าบลบ้านแหลม ณ เดือนตุลาคม 2559) 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

      พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการที่หลากหลายส่วน
ใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพประมงและค้าขายเป็นส าคัญ  สถานประกอบการด้านการพาณิชย์ที่ส าคัญ ได้แก่    
                6.7.1 ธนาคาร จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
     - ธนาคารออมสิน 
     - ธนาคารกสิกรไทย 
     - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
                         6.7.2 ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ จ านวน  5 แห่ง ได้แก่ 
     - ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 
     - ตู้ ATM ธนาคารออมสิน 
     - ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย 
     - ตู้ ATM ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ 
     - ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 
        6.7.3 สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  3  แห่ง   ได้แก่ 

              - สถานีบริการน้ ามันถนนเพชรบุรี –บ้านแหลมฝั่งตะวันออก (2 แห่ง) 
       (ปั๊มน้ ามันใหญ่กว่าวงษ์ และ ปั๊มน้ ามันโชคปกรณ์ออยล์) 

                                   - สถานีบริการน้ ามันถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก (1 แห่ง) 
         (ปั้มน้ ามันหลักเพชร) 
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                6.7.4 ตลาดนัด  จ านวน  5  แห่ง   ได้แก่ 
              - ตลาดนัดวัดลักษณาราม 
              - ตลาดนัดวัดในกลาง 

   - ตลาดนัดวัดต้นสน 
                        - ตลาดนัดกิ่งแก้ว 

   - ตลาดนัดน้ าเพชร (ตลาดใหม่) ข้างร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นวัดต้นสน 
       6.7.5 ศูนย์จ าหน่ายรถจักรยานยนต์   จ านวน  3  แห่ง 
      - ร้านเจริญชัย  สาขาบ้านแหลม 
      - ร้านพรนุภาพ  สาขาบ้านแหลม 
      - ร้านเสนีย์ยนต์  สาขาบ้านแหลม 
       6.7.6 ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ จ านวน  1  แห่ง 

             - ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์อีซูซู 
     6.7.8 กลุ่มอาชีพ  จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

    - กลุ่มสหกรณ์การประมง 
    - กลุ่มชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม  

  6.8 แรงงาน   
              ในพ้ืนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในอาชีพประมงหรือที่

เกี่ยวเนื่องกับการประมง และแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และเขมร  
ส าหรับแรงงานคนไทยส่วนใหญ่จะท างานในสถานบริการต่างๆ และรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างขับรถ  รับจ้าง
แกะหอย  รับจ้างล้างจาน  ตัดต้นไม้  กวาดบ้านถูบ้านและอ่ืนๆแล้วแต่นายจ้าง 
 

ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  และอิสลามบ้างเป็นส่วนน้อย  มีวัดในเขตเทศบาล จ านวน 5 วัด  ได้แก่ วัดต้นสน วัดในกลาง วัด
ลักษณารามวัดศีรษะคามและวัดอุตมิงคาวาส 
                7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 7.2.1  งานเทศกาลกินเจ (อัญเชิญเทพเจ้า)  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน  จึงมีวันนธรรมประเพณีการกินเจประจ าปี  โดยจะมีการกินเจปีละครั้งๆ ละ
ประมาณ  10  วัน ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะจัดแห่อัญเชิญเทพเจ้าจีนทางแม่น้ า
เพชรบุรีเพ่ือให้ประชาชนได้สักการะตามความเชื่อ 
 7.2.2  งานประเพณีสงกรานต์  เป็นวันปีใหม่ไทย เทศบาลจัดพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนแยกย้ายกันจัดพิธีท าบุญ ณ วัดต่างๆในชุมชน 
 7.2.3  ประเพณีแห่เรือองค์  หรือประเพณีแห่เรือองค์กฐินทางน้ า เป็นประเพณีที่มีมา
นานกว่า ๒๐๐ปี  โดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอ าเภอบ้านแหลมในอดีตที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
การประมงเป็นหลักมีความผูกพันกับแม่น้ าล าคลองเป็นอย่างมากและในอดีตการสัญจรไปมาใช้ทางเรือเป็น
หลักเมื่อมีการทอดกฐิน จึงน าองค์กฐินลงเรือเพ่ือไปทอดที่วัด  จึงเป็นต้นก าเนิดของประเพณีแห่เรือองค์ที่
เทศบาลได้ส่งเสริมให้มีการสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป  
 7.2.4  ประเพณีแห่เทียนพรรษา   เป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษาที่
พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันท าบุญถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ โดยจัดเป็นขบวนแห่เทียนเพ่ือเปิดโอกาสให้
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ประชาชนได้ร่วมท าบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา เทศบาลได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพ่ือส่งเสริมให้มีการสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป    
 7.2.5  ประเพณีวันตรุษจีน  เป็นวันปีใหม่จีน  ซึ่งเป็นวันส าคัญวันหนึ่งของพ่ีน้องชาว
ไทยเชื้อสายจีน  เทศบาลต าบลบ้านแหลมจะจัดงานประเพณีตรุษจีนขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงวันนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยจัดงาน ณ บริเวณถนนนาคธวัช และบริเวณวัดต้นสน ให้ประชาชน
ได้มีโอกาสสักการะบูชาเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอ าเภอบ้านแหลมโดยจะจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ทุกปี 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีภาษาท้องถิ่น  
ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  แยกเป็นแต่ละหมู่ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1  ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล  เช่น  ปลากระเบนเนื้อด าแดดเดียว   
ปลาโอแดดเดียว ปูม้าต้มแกะเนื้อ  เป็นต้น 
   หมู่ที่ 2  ภูมิปัญญาด้านขนมหวานของไทย ขนมฝรั่ง ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหาร
ทะเล เช่น ปลาตุ๊กกา (ปลาวง)  รังนก ภูมิปัญญาด้านการท าดินสอพอง ภูมิปัญญาการท าอวน ภูมิปัญญาการ
ประดิษฐ์ว่าวจุฬา   

หมู่ที่ 3  ภูมิปัญญานวดแผนโบราณ   
  หมู่ที่ 4  ภูมิปัญญางานฝีมือประดิษฐ์(ดอกไม้จันทน์) ธูปสมุนไพรไล่ยุง ภูมิปัญญา

ด้านขนมหวานของไทย ภูมิปัญญาด้านการสังเกตลม ฟ้า อากาศ ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล เช่น 
ปลาตุ๊กกา (ปลาวง)   

  หมู่ที่ 5  ภูมิปัญญาการประดิษฐ์แผงตากหมึก ตากปลา 
  หมู่ที่ 6  ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาตุ๊กกา (ปลาวง)  การท าปลา

ไส้ตัน การท าหอยดอง การท าหอยแมลงภู่ตากดาย 
   หมู่ที่ 7  ภูมิปัญญางานประดิษฐ์ไม้กวาดทางมะพร้าว หมวกจากวัสดุเหลือใช้ 
ภูมิปัญญาการท านาเกลือ ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาอินทรีเค็ม รังนก 
   หมู่ที่ 8  ภูมิปัญญางานช่างซ่อมเรือหรือเรียกว่า“ช่างหมัน” ภูมิปัญญางานประดิษฐ์
โต๊ะ เก้าอ้ี โดยใช้ปูนปั้นแต่งเป็นลวดลายเลียนแบบไม้ ภูมิปัญญางานประดิษฐ์กระเป๋าประดิษฐ์  
   หมู่ที่ 10  ภูมิปัญญาการท าโคมไฟ ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การท า
กุ้งแห้ง ปลาหมึกตากแห้ง 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีสินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึกที่น่าสนใจ ดังนี้ 
   7.4.1 ปลาตุ๊กกา  หรือปลาวง 
   7.4.2  กุ้งแห้ง  
   7.4.3  รังนกนางแอ่นสด  
   7.4.4  รังนกนางแอ่นแปรรูป 

7.4.5  ขนมหวาน เช่น ขนมชั้น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด ขนมหม้อแกง ฯลฯ 
7.4.6  ขนมฝรั่ง 

   7.4.7  หอยสด (หอยแมลงภู่ หอยแครง) 
   7.4.8  หอยแหง้ (หอยแมลงภู่ หอยแครง) 
   7.4.9  หมึกสด หมึกแห้ง 
   7.4.10  ปลาสด (ปลาไส้ตันหรือปลากังปลาแก้ว ปลาท)ู  
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   7.4.11 ปลาแห้ง (ปลาไส้ตันหรือปลากัง  ปลาแก้ว  ปลาอินทรีย์แดดเดียว ปลาโอ
แดดเดียว  ปลาทูเค็ม) 
   7.4.12 กะปิ 
   7.4.13 ปู  (ปูม้า  ปูทะเล) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า  ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ าเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็น
ช่วงปลายน้ าก่อนไหลออกสู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลม 
  8.2  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีภูเขา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลมมีแม่น้ าเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
เทศบาลมีการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคุณภาพน้ าในแม่ น้ า
เพชรบุรี ตรวจสอบล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ลุ่มน้ าเพชรบุรี ปี
2561 ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี เก็บตัวอย่างน้ า ที่ใต้สะพานวัดต้นสน 
เมื่อวันที่ 28-29  สิงหาคม 2561 มีค่าDO 4.46 mg/l ค่าBOD 1.8 mg/l ค่าTCB 33,000 MPN/100 ml ค่า
FCB 11,000 MPN/100 ml ค่า NH3-N 0.18 mg/l ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TBC) สูง 33,000 MPN/100ML และแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง 11,000 MPN/100ML 
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    ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 1.1.1  บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อ
ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศนอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย
ทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ 
การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความ
ครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความ
ยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ให้เกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 



 
 

 
ก-15 

 

 1.1.2  ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ  
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก า หนดกฎระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
หลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่
จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้าย
ถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคง
เป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
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สังคมไทยนอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง 
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ เคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่
จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์
ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าว 

 จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ ยนไป มีความต้องการ
แรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแส
โลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง  การ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่า
จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ  
ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่ องจากทุกมิติการพัฒนามี
ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้  
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อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ
ที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้
ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษี
ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษา 
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติ
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และ ยั่งยืน 

 1.1.3  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
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แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่ นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก  
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 1.1.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญ  
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ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้
ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1.4 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.1.4 (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 1.1.4 (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
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ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 1.1.4 (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 1.1.4 (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 1.1.4 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โ ดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 1. บทน า 
 ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง
ให้น้ าหนักความส าคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารแตกต่างกันไปตาม
บริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผันได้ท าให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้า
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ด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม”ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเป้าหมาย
ส าคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการรักษา
ความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในบางพ้ืนที่ 
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
สามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของ
กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคง 
และภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการ  
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐเพ่ือเสริมสร้าง
ความสงบ สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
การด าเนินการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง
แท้จริง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับการพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่
จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ 

 2. เป้าหมาย 
2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
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2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 ความสุขของประชากรไทย 
3.2 ความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ 
3.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
3.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืนประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
 4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของ
สังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่ วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคีความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมี ส่วนในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ 
มั่นคงอ่ืน ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่
เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน 
 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึก
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
และศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริม
ให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค า สอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด า เนินชีวิต 
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและ
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ปัญญารวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าใน
รูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยตลอดจน
อุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่าง
ปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 
 4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และ
กล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรค
พวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้าง
ความสามัคคีปรองดองจนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามา
บริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
 4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง
ที่ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
และท าให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มี
อยู่เดิม เช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความ
มั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติก าหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร หรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให้
สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกันตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง 

4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจน
หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
กุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จน
ยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทุกภาคส่วนในทุกประเด็น
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและ
ทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง
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ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ 
เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้าย
ถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัย
พิบัติส าคัญท่ีท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์
ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไปรวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน 
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการ
ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของ
ประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไป
จนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆให้ด าเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการ
และพัฒนาประเทศท่ีก าหนดอย่างราบรื่น 
 4.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้
ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมายมีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา 
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริ งจังและถาวร ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุย
กันอย่างเป็นมิตรผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อม
ดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรั ฐ
ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 
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 4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
สามารถด ารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ให้สามารถพัฒนา  
สมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ 
ปกป้อง และดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทาง
บก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนา
ระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้าเมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการ
ด าเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืน 

4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคง
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
 4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถ
ติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของ
ระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้ง
ด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการ
ปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 
 4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ เพ่ือให้ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง ได้รับการ
พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรมทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
ชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความ
มั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีด
ความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน โครงสร้างก าลังรบและยุทโธปกรณ์
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ให้เหมาะสมเพียงพอ และเป็นรูปธรรมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์ พร้อมน าไปปฏิบัติได้กับ
สถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงกับ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล 
พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต 
ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การพลังงานทหาร 
กิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ 
การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขันและลด
การพ่ึงพาหรือน าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศได ้
 4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับรวมทั้งภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุก
ประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจน
สามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี 
และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
 4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความสันติสุข 
มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืนโดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุก
ด้านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ 
อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
กับประเทศไทยให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิ
ภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความ
ตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนท า ให้บรรยากาศการด า เนินการ
ระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกข้ันตอน ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง 
 4.4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตาม
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ท าการ
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตร
ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดประเทศส าคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจน
ผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและ
มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
 4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่าง
แท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไป
ตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
รัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและ
ระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
แม่น้ าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก
หรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุก
รูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 

4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการ
ใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความม่ันใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 4.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุ ก
ช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพ
ไทย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือ
และการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดม
ความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุค
สมัยพร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
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 4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ เพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อความม่ันคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้สอดคล้องรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการด าเนินการในทุกด้านให้ประสาน
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืน 
 4.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพ่ือให้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพและเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบ
การบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม มีขีดความสามารถที่
ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัวมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทส าคัญใน
การรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างแท้จริง 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. บทน า 
 ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง
ให้น้ าหนักความส าคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารแตกต่างกันไปตาม
บริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผันได้ท าให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม”ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเป้าหมาย
ส าคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการรักษา
ความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในบางพ้ืนที่ 
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ  นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
สามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของ
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ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของ
กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคง 
และภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความ
สงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การ
ด าเนินการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง
แท้จริงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับการพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่
จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ 

 2. เป้าหมาย 
2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 ความสุขของประชากรไทย 
3.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 
3.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืนประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
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ความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
 4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของ
สังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่ วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคีความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการมี ส่วนในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความ 
มั่นคงอ่ืน ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่
เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน4.1.2 การพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี 
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกัน
ของคนท้ังชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้าง
ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ใน
เชิงสร้างสรรค์น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่น  
แท้หรือค า สอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด า เนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการ
เผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญารวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไก
ในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยตลอดจนอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้
เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และ
ช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 
 4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และ
กล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรค
พวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้าง
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ความสามัคคีปรองดองจนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามา
บริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
 4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง
ที่ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
และท าให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มี
อยู่เดิม เช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความ
มั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติก าหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร หรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให้
สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกันตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง 

4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจน
หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
กุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จน
ยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทุกภาคส่วนในทุกประเด็น
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและ
ทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ 
เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้าย
ถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัย
พิบัติส าคัญท่ีท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์
ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไปรวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน 
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการ
ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของ
ประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
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การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไป
จนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ให้ด าเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการ
และพัฒนาประเทศท่ีก าหนดอย่างราบรื่น 
 4.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้
ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมายมีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา 
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริ งจังและถาวร ส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุย
กันอย่างเป็นมิตรผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อม
ดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ
ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
 4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
สามารถด ารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ให้สามารถพัฒนา  
สมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ 
ปกป้อง และดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทาง
บก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนา
ระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้าเมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการ
ด าเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืน 

4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการ
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ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคง
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
 4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถ
ติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของ
ระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้ง
ด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการ
ปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 
 4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ เพ่ือให้ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง ได้รับการ
พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรมทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
ชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความ
มั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีด
ความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน โครงสร้างก าลังรบและยุทโธปกรณ์
ให้เหมาะสมเพียงพอ และเป็นรูปธรรมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์ พร้อมน าไปปฏิบัติได้กับ
สถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงกับ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล 
พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต 
ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การพลังงานทหาร 
กิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ 
การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขันและลด
การพ่ึงพาหรือน าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศได ้
 4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับรวมทั้งภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุก
ประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจน
สามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี 
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และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
 4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความสันติสุข 
มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืนโดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุก
ด้านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ 
อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
กับประเทศไทยให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิ
ภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความ
ตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับต่างๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนท า ให้บรรยากาศการด า เนินการ
ระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกข้ันตอน ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง 
 4.4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ท าการ
แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตร
ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดประเทศส าคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจน
ผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและ
มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
 4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่าง
แท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไป
ตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
รัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและ
ระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
แม่น้ าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
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สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก
หรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุก
รูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 

4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการ
ใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความม่ันใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 4.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุ ก
ช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพ
ไทย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือ
และการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดม
ความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุค
สมัยพร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
 4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ เพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อความม่ันคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้สอดคล้องรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการด าเนินการในทุกด้านให้ประสาน
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืน 
 4.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพ่ือให้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพและเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบ
การบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม มีขีดความสามารถที่
ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัวมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทส าคัญใน
การรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างแท้จริง 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้าดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
มีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใ น
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้ง
ในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการ
ปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนิน
ชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท และ
การปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มี
คุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
คนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประ เทศ ในการใช้
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

 2. เป้าหมาย 
2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”ในการหล่อหลอมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 
 4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกจิกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การด าเนินชีวิต 
 4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุก
สาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
 4.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน 
โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมี
การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
 4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็น
ต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การ
จัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐาน
ที่ดีทางสังคม 
 4.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัททั้งพนักงาน
และลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให้ค านึงถึงต้นทุนทางสังคมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 
 4.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริม
ให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อ
สร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน และ



 
 

 
ก-39 

เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 

4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 4.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ
ส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด้าน 
 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอด
รับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่า
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวมีการวางแผนทางการเงินและมีการ
ออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวยความสะดวกด้าน
ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 
 4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างาน
หลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
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ประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้า ใจ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้
และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร 
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอนและสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ า
ของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่ การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบ
เปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่าน
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก -เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้าง
นิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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 4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจลุ่มลึก ในประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม 
การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียนการฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือน
บ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ 
ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเองมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดด
เด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุลมีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา
ในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
เด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬาภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 
 4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้าง
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกล ไกการ
ท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชาเพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้
สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับ
สถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ใน
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 4.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ 
ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มี
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ความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิด
ในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 

4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญาและสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม 
 4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
ทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต 
 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือลดภัยคุกคามที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
 4.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดท ามาตรการทาง
การเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยใน
การเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชน
ก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 
 4.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีโดยน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า 
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ 
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความ
ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการ
ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พอเพียงเป็นธรรม และยั่งยืน 
 4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกันโดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ทีส่ าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพ่ือให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่
ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 

4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชน
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ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4.6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มี พัฒนาการ
สมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย 
โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์
ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริม
ความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้
ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุก
วัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างานการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย ก าหนด
บทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัวควบคู่กับการปฏิรูปสื่อ
ให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 
 4.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะรวมถึ งจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 4.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น า ไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
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4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมุ่งส่งเสริมการใช้
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
 4.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตโดยส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต 
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองด ี
 4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก า ลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้น
การจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
 4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การ
เฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการ
เชิงพาณิชย์ 
 4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
โดยมุ่ งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้ งครูหรือผู้สอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1. บทน า 
 ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความ
ยากจน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมนับว่ายังประสบปัญหาท้าทายในหลายมิติ 
โดยการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก การกระจายโอกาสของการ
พัฒนายังไม่ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการ
ทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากร โดยเฉพาะในภาค
การเกษตรและชนบท ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาวะหนี้สิน การอพยพ
แรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตอันใกล้ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม การก าหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม 
และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่  เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร้างทางสังคมควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ยั่งยืนรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

 2. เป้าหมาย 
2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
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 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเอง 
ของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย 
ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ 
และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
 4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความเสมอภาคที่
ส าคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการท าธุรกรรม
ทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบ
และกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขต
พ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดมาตรการ
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณา
สินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพ่ือ
การประกอบอาชีพส าหรับประชาชนเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง 
 4.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ 
ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับ
กลไกการดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้าน
ทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยีภาษาและการจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเอง
ไปเป็นผู้ประกอบการได ้
 4.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมส าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้
สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้
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สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการ
คลังมากเกินไปส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอ่ืน ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้ง
ในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
 4.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง โดยการ
จัดให้มีมาตรการพิเศษเพ่ือให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และให้ความ
คุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และผู้ที่ถูกเลือก
ปฏิบัติซ้ าซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน และ
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด 
 4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทาง
การแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่ วถึง การ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้าน
คุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือ
เกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาการ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 4.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงเน้นการสร้างหลักประกันใน
การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบว นการยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อน
ส า หรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธี
พิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบ
โทษปรับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม 

4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 4.2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาคโดยค านึงถึงสัดส่วน
จ านวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพ่ือให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดท าผังเมืองและผังภาคเพ่ือการ
จัดโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้ าและการใช้ที่ดิน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ภายในกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและจัดการตนเองได้อย่างเป็น
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อิสระมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก 
 4.2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อ าเภอจังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด เน้นการ
กระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการสร้างงานในพ้ืนที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพ้ืนที่ 
สามารถเป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม ให้ความส าคัญกับการสร้าง 
“คุณคา่” และ “มูลค่า” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และผู้ประกอบการในการสืบค้น น า 
มาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน 
 4.2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนอง
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง
เมืองระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง 
 4.2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงกัน 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาคปรับโครงสร้างและปรั บปรุง
กฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เอ้ือต่อประชาชนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่และการก ากับติดตามเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการท างานของ
ภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น และการเปิดพ้ืนที่และโอกาสการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วนต่าง ๆได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการก าหนด
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให้ประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงานของรัฐ พัฒนากลไก
เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ รวมถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆและน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 
 4.2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนที่ทั้งในด้านภาษา 
การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของก าลังแรงงานในพ้ืนที่กับระบบการผลิต
ก าลังคนในสายอาชีพ 
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4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ 
ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือปัญหา
สาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคตตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม การ
ด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้
เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 
 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนา
ระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วง
อายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการท างานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้
นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัย
เกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมท าต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ 
และสมรรถนะส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าของผู้สูงอายุ 
 4.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและ
องค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุง
ระเบียบการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพ่ือเอ้ือให้สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร้างสรรค์
ของภาคส่วนต่าง ๆ 
 4.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคมโดยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความ
เสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิง
สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของ
ครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ
ความรู้ความสามารถและภาวะผู้น า ของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งใน
ระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 
 4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้
ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้าง
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ความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 
 4.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล พัฒนา
ระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม รวมถึง
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพ่ือคุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและสื่อตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร้างความ
ตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ 

4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน ทั้งในกลุ่ม
ครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบการวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน 
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่
อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพเพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจน
พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพ่ือสร้างคนที่มี
ระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเองโดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนและเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการ
ก าหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกันขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง 
มีความสมดุล มีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็น
สาธารณะ สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และลดความขัดแย้งได้ อันจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้
เป็นฝ่ายสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้นโดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ในการบริหารจัดการให้กับชุมชน เพ่ือเป็นพลังของการพัฒนา 
 4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของ
ชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
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ในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ใน
บริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถและทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร้างหลักประกันให้
คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จ ากัดวัยหรือเพศ
สภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. บทน า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การด ารงชีพของมนุษย์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีได้อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ที่
ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้
ตามความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษาและยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศได้
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 
เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ท าให้การ
พัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกด าเนินการบน
พ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์
ชาติด้านนี้ 

 2. เป้าหมาย 
2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 
2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บน
หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมี
ความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพ
ชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
 4.1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพ 
 4.1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์
พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
สัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ส่งเสริมพัฒนาและการ
ใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา ส ารวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4.1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและ
การป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุล
นิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้
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ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนองค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
คุณค่าและความส าคัญของแม่น้ า คู คลอง 
 4.1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท า ลายพ้ืนที่ป่า โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูร
ณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบโดยก าหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าจะต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพ
ในการฟื้นตัว เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นตาม
หลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบ
วงจรสร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขต 
พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า รวมถึงการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพ่ือให้ประชาชนได้
ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนที่แนวเขตพ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวรายจังหวัดการส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่า
ครอบครัวแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน 
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตวิธีคิดและวิถีชีวิต
ของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างการมี
จิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบและ
กลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน 
การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิตเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ าโดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษ
ได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้าง
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แรงจูงใจให้ด าเนินการเพ่ือรองรับการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน 

4.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโต
ของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้เพ่ือความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรม
ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีนและ
ประชาคมอาเซียน เร่งลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง เพ่ือ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้ค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพัฒนาศักยภาพคนและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจกพร้อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ ล
กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
และมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือ
ทางการคลังที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์ หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและใน
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีผังชายฝั่งและฝั่งทะเลชัดเจน ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 4.2.2 ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบโดยรักษาแนวปะการังที่
ส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญ
ต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส าคัญต่อ
ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบผล 
กระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึง
มูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบ
ตรวจสอบ แจ้งเตือนติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศสัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรู้ด้านทะเลในทุก
ระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูลความรู้
เชิงรุกท่ีเข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลเป็น
คลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพ่ือให้ค าปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการความรู้
แก่ประชาชน ที่จะน าความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 4.2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณา
การ ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม มีแผนแม่บท
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ก าหนดวิธีการจัดการในแต่ละพ้ืนที่ส าคัญทั่วประเทศมีการลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้รูปแบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยัง
ไม่เกิดปัญหา 
 4.2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการท่องเที่ยวทางทะเลมี
การค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือส าราญใน
ภูมิภาค การจัดท าแหล่งท่องเที่ยวด าน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ท าลายล้างและป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้า
มาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพ่ือน าความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้างขีดความสามารถ
ของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 
 4.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก 
 4.3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือน
ภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบทั้ง
ในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดย
ค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 4.3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่ า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ 
และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการพัฒนา
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 

4.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัด
อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4.4.1 จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ โดยจัดท าและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึง
สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดท าผัง
เมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4.4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม
ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน
ธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
 4.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล 
และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุก
ภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไข
ฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจาก
โครงการพฒันาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 
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 4.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยก าหนดให้
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิม และ รักษาพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับ
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนาและ
ส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่าง
ยั่งยืนโดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ 
 4.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่
ประกอบด้วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและ
พัฒนาศักยภาพ องค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับ
สากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ องค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดย
เกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน 
 4.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้โดยศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถใน
การติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และสร้างความพร้อม
ของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ 

4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ าทั้ง
ระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วนดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้ง
ระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมศักยภาพและการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 
 4.5.1 พัฒนาการจัดการน้ า เชิงลุ่มน้ า ทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ า
สะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่
เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พื้นที่พักน้ าแหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ าบาดาล 
การระบายน้ าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดท าแผนป้องกัน ฟ้ืนฟู 
รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า แผนป้องกันแผ่นดินถล่มแผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ าธรรมชาติ ตามพ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญและมีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบให้มี
ระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม 
ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบการบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการ
จัดสรรน้ าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล 
สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด าเนินการ
โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น 
 4.5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยู่อาศัย การ
พาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ าระบบกระจายน้ าดี ระบบรวบรวมน้ า
เสีย ระบบระบายน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้ งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้ าส ารอง การใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่
วิกฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแล
น้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวเกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวน
ระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ า การจัดสรร
น้ าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน และเพ่ิมการเก็บกักในพ้ืนที่ มีระบบการขออนุญาตใช้น้ า
ตามเกณฑ์และความส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการและรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง
พัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น 
เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพ่ิมขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
พร้อมทั้งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 
พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนพลังงานของประเทศด้วยการส่งเสริมผ่าน
เครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร 
มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณา
การ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่
เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือลด
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การบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นและมีความภาคภู มิใจในอาชีพ
เกษตรกรรม 

4.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก า หนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา
และลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 4.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4.6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่ส าคัญ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพ่ือรังสรรค์นโยบาย
ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
โดยเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจายอ านาจและการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ า และป้องกัน
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหม่อันจะท าให้เกิด
การจัดการอย่างยั่งยืน สามารถเยียวยาฟ้ืนฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาค การฟ้ืนฟูและขยายพ้ืนที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้ง
การเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน การเพ่ิ ม
ความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล- 
 4.6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน โดย
ก าหนดและจัดโครงสร้าง เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
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สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ โดยใช้เครื่องมือทันสมัย และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรม 
 4.6.4 พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงการส าคัญที่
จะก าหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. บทน า 
 ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศ
ทางการพัฒนาตามที่ก าหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมาย
อนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว้นั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาเชิงการบริหารจัดการและโครงสร้าง ปัญหาคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมี
หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ 
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ตลอดจนด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคมได้อย่างเหมาะสมยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้า
มาร่วมพลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่
พึงประสงค ์
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 2. เป้าหมาย 
2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 3. ตัวช้ีวัด 
3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
3.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค ปรับ
รูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มี
ลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ
ให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้ 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญ
ในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ใน
ทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  โดย
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เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การ
พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคใน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจและแผนระดับพ้ืนที่ มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว 
การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัวสะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับ
แผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
และการปรับปรุงระบบภาษ ี
 4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงานเป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนาระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจในระดับที่
เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น ถ่ายโอน
ภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท า หน้าที่ก า กับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนา
บทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชนร่วม
ด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 



 
 

 
ก-63 

 4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่
หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และทุนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัยและทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศปรับโครงสร้าง และระบบ
บริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่
การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์ 
 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น า
นวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ
และคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน 
การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท า งานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
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เป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคส่วนอืน่ ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐ
ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด จะต้อง
เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้มี
กลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมี
เท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
พัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อม
ล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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 4.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
บทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การด าเนิน
ธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียม 
 4.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ด้วยการสร้าง
ความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกั บสิทธิใน
ทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนด
วงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายต้อง
ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความ
เข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระท าผิดและจับกุมผู้กระท า ผิดได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง 
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใสลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม 
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างเสมอภาคหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 
 4.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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 4.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ
จริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยต้องใช้ประโยชน์จากนิติ
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส 
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจกับ
ประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 
 4.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
รูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพ้ืนฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อ
สังคมร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร 
 4.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมการพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐเอกชน และชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและ
การสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.8.5 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้าง
ความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง 
การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุมการ
กระท าท่ีแท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณา
จากการประเมนิสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ 
บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง  
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

 2. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 
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 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
 2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยาก
ง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน
กับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
บริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบ
กับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวน 
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมี
สุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้ นโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
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2.2 ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทาและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัด 7 การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
20 ต่อปี 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ตัวชี้วัด 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่าง
จริงจัง 
3.1.3 ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอนที่เข้าใจง่าย 
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 
3.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดระเบียบทางสังคม 
และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 
3.1.5 จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท สิทธิ และหน้ าที่การเป็นพลเมืองที่ด ี
3.1.6 ผลักดันให้มีการนาวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคน
ในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยการทางานเป็นทีม การเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้น
พัฒนาการเด็กในช่วง 0 – 3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
2) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองทั้ง
การจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าห
น้ าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน 
3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ 
4) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ 
ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 
5) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ใน
สังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่
ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การ
วางแผนชีวิต 
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จัดทามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบน
ฐานสมรรถนะ 
2) เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถนาไปใช้คาดประมาณความต้องการก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต 
3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระทั้งการจัดหา
แหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
และทักษะที่จาเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้ 
4) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงานและกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพ่ือความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ 
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
1) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างรุ่น 
2) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
3) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจาเป็นของพ้ืนที่และโครงสร้างประชากรที่
มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
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3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม 
รวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วย
ตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คาปรึกษา ด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับ
ควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกายโภชนาการที่เหมาะสม 
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬา 
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหาร
ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 
3.4.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทานโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบาย
ห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พ้ืนที่ และชุมชนที่จะนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพด ี
3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มี
การปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 
3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 จัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่ค านึงถึงความเป็น
ธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลัง
ของประเทศ 
3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านการ
คลังและสาธารณสุข 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่อง
สิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 
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3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพักฟ้ืนก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบ
การดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงใน
เขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ สูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการ
บาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา 
3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ 
และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้าง
คุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวสร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ ใช้
เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ครู ผู้ปกครอง 
3.7.2 ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็งทั้งเรื่องการประกอบ
อาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือตลอดจนการให้ผู้สูงอายุ
หรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวเปราะบาง 
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาใน
พ้ืนที ่
3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคาสอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟ้ืน
ศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 
3.7.5 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน 
รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม 
3.7.6 สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็น
นวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคมตลาดหลักทรัพย์
เพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

4. แผนรองรับ 
4.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4.2 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2560–2569) 
4.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 
2552 – 2561) 
4.4 ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 
4.5 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. 2560–2564) 
4.6 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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4.7 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 
4.8 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
4.9 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. 2554 – 2563) 
4.10 ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยที่ตอบสนอง
ต่อ 9 เป้าหมาย (พ.ศ. 2560 – 2568) 
4.11 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2558 – 2564) 
4.12 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

5. แผนงานโครงการส าคัญ 
5.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย 
5.1.1 สาระส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในเรื่อง 1) 
ก าหนดนโยบาย/มาตรการที่เอ้ือให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีมาตรการจูงใจที่เอ้ือ
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดรูปแบบการทางานที่ยืดหยุ่นต่อการเลี้ยงดูบุตร มีการจัดมุมนมแม่และอุปกรณ์
จัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ 2) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยก าหนดให้มีบุคลากรครู
และพ่ีเลี้ยงที่ส าเร็จการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเด็กในทุกสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ก าหนดหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชื่อมโยงกับการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม จัดทากลไกการประกันคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศในการประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 3) การจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่กิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพ้ืนที่สีเขียวหรือสนามเด็กเล่นภายใน
ชุมชนที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงจัดระบบสาธารณูปโภคในชุมชนที่จะ
อ านวยความสะดวกให้ครอบครัวและเด็กสามารถออกมาทากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน 4) ออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยศึกษาและผลักดันพระราชบัญญัติที่รองรับการบูรณาการการทางาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
5.2.1 สาระส าคัญ เน้นบูรณาการการขับเคลื่อนการทางานในระดับพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการทางานระหว่างศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น โดยมีการด าเนินการที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวในพ้ืนที่ส าหรับนามาใช้วิเคราะห์ลักษณะครอบครัว 
สภาพปัญหา และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวแต่ละรูปแบบ 
2) การจัดกิจกรรมและเปิดพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถทั้งในศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง
จิตสานึกและภูมิใจในความเป็นไทย 3) การสอดแทรกการเรียนรู้ด้านครอบครัวศึกษาแก่เด็กในวัยเรียน โดย
ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก 
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5.2.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3 แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
5.3.1 สาระส าคัญ บูรณาการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยก าหนดให้
ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการสื่อสาร
สาธารณะให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดี/ผลเสียต่อสุขภาพ และการตรวจคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายและกระตุ้นความสนใจ  2) ส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการสาธารณะให้เอ้ือ
ต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรทุกภาคส่วนจัดพ้ืนที่และกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 3) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยส่งเสริม
มาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จาหน่าย และร้านอาหาร จัดบริการอาหารสุขภาพผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้
เกษตรอินทรีย ์
5.3.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชน 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
5.4 แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.4.1 สาระส าคัญ ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับ
แรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม รวมถึง
แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพ เพ่ือให้แรงงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ตามศักยภาพและความต้องการของตนในลักษณะการ
เก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันฝึกอบรม 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.5 แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.5.1 สาระส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพ่ือ
ดึงดูดให้คนทุกช่วงวัยเกิดความสนใจเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมีการศึกษาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น 
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนย์ศึกษาบันเทิง (Edutainment Center)เป็นต้น การส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้กลุ่มเด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้ง
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ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 
5.5.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) 
5.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ที่ทาให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายใน
หลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัย
เสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุทาให้มีข้อจากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและ
การออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทาให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้ง
ห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาให้ผู้ที่อยู่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้าเป็นข้อจากัดต่อการ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
เป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทยจาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มี
ศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจาย
ความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในช่วง 5 ปี
ต่อจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี 
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และผู้สูงอายุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง 
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่้ าสุด 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่้ าสุดเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15ต่อปี 
ตัวชี้วัด 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่้ าสุดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัด 1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้าร่วม
กองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
ตัวชี้วัด 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
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3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัย
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การ
ปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
และสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพ่ือให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล 
รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ย งที่จะเกิด
ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
3.1.3 สร้างโอกาสในการมีที่ดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทากิน
อย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ ได้รับ
การจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทากิน การพัฒนาทักษะความช านาญ การจัดสรร
เงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพ่ือให้สามารถจัดการ
รายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพ่ือเป็นกลไกที่ทาให้เกิด
การกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินทากินและมีที่อยู่อาศัย 
3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปรับ โครงสร้างการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนที่ที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
3.1.5 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 
สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็นส าหรับผู้สูงอายุทั้งนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
กับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว ในการก าหนดเป้าหมายคนจนคนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
เพ่ือให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย 
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ 
โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้ าทางอาชีพที่ชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) 
สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามา
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ประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับบริหาร
จัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล 
3.2.3 เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัย
เกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่
อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ 
3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 
รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3.2.5 ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม อาทิ การ
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการผูกขาดทางการค้า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
ให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป 
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชม โดย 
3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างจิตสานึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือนา
ไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( Cluster)ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน 
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับองค์กรการเงิน
ของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และ
จัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
 



 ก-81 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน ในลักษณะ
เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิกทุกคนในท้องถิ่น
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากที่ดินและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ร่วมกัน 

4. แผนรองรับ 
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
4.1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 
4.2. ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 
4.3. ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4.4. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 
4.5. ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 
4.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี พ.ศ. 2559 – 2568 

5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
5.1 แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย 
5.1.1 สาระส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลรายได้(กล่าวคือ ระบบ
ฐานข้อมูลภาษี) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ซึ่งมอบหมายให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังด าเนินการให้ประชาชนทุกคนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) โดยบุคคลที่มาเข้าระบบข้อมูลรายได้ดังกล่าวและมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ เงินอุดหนุนสิทธิการเดินทางสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
คูปองอาหาร ช่วยให้กลุ่มคนรายได้น้อยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ วัตถุประสงค์ที่ ส าคัญของ
โครงการฯ คือการมีฐานข้อมูลรายได้ซึ่งช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้การช่วยเหลือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐต้องจัดทาระบบดังกล่าวให้ง่ายและอ านวยความสะดวกกับประชากรในพ้ืนที่
ห่างไกล และประชากรที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินงาน กระทรวงการคลัง 
5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.2 แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม 
5.2.1 โครงการ Free Wifi เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศ 
1) สาระส าคัญ ปัจจุบันความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านสื่อการ
เรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ห่างไกลแม้จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่จาก
การมีค่าใช้จ่ายทาให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัย
เรียน ซึ่งการส่งเสริมให้มี Free Wifi ในสถานศึกษาจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ การค้นคว้า และเป็นช่องทางของการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
2) หน่วยงานด าเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ 
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3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) 
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเด็ก 
1) สาระส าคัญ ประเทศไทยจาเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บข้อมูลและติดตามเด็กทุกคน
ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร์ และให้สถานศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาทุกสังกัดใช้ระบบสารสนเทศเดียวกันและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาการ
ติดตามเด็กมาเรียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน หรือพ้ืนที่ช่องโหว่ระหว่างสังกัดพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการย้ายถิ่นฐานซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยใน
ระยะแรกอาจเริ่มจากการต่อยอดขยายผลให้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Monitoring and Evaluation System: e-MES) และฐานข้อมูล Data Management Center(DMC) ของ 
สพฐ. ครอบคลุมนักเรียนจากสถานศึกษาทุกพ้ืนที่และทุกสังกัด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก าลังด าเนิน
โครงการให้เงินอุดหนุน 600 บาท/เดือน แก่เด็กแรกเกิดอายุ 0-3 ปีที่เกิดในครอบครัวยากจน จึงนับเป็นโอกาส
อันดีในการใช้โครงการนี้เป็นโครงการนาร่องในการเก็บข้อมูลเด็กยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มสูงในการ
หลุดออกนอกระบบการศึกษา 
2) หน่วยงานด าเนินงานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
5.2.3 โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล 
1) สาระส าคัญ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และลดจ านวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ามา
รักษาในโรงพยาบาลในเมืองหลัก/เมืองใหญ่ การนาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยให้คาแนะนาและการรักษา จะช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษาทั้งมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คาปรึกษา ขณะที่ผู้ป่วยไม่จาเป็นต้อง
เดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก็สามารถส่งต่อและเตรียมการรักษาได้ทัน 
2) หน่วยงานด าเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลของ
รัฐในสังกัดอ่ืน 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.3.1 สาระส าคัญ การที่หน่วยงานต้นสังกัดเปิดโอกาสและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมากขึ้น มุ่งเน้นที่การประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญ ใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือกระตุ้นคุณภาพ
การศึกษา และนาผลการประเมินสถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป
ระบบความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องลดสัดส่วนการให้งบประมาณด้านอุปทานอาทิ งบด า เนินการ 
งบบุคลากร และงบลงทุนซึ่งข้ึนกับการตัดสินใจของภาครัฐและไม่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน และเพ่ิม
สัดส่วนงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุนรายหัวซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวน
นักเรียนที่เลือกเข้าเรียน พร้อมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตราที่มากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ด้อยโอกาส
เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากข้ึน 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.4 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
5.4.1 สาระส าคัญ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม/วิสาหกิจชุมชน โดยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
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เพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของวิสาหกิจในระยะยาวรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก พร้อม
ทั้งประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นเพ่ือขยายผลจากชุมชนต้นแบบให้มีการนาไปใช้ในชุมชนอ่ืนๆ อย่าง
กว้างขวางเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆการ
แข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
ซบเซาและข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้
กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และ
สร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายส าคัญ และ
ขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อ
ยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้
นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยนาในการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้
ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยทาง
การเงินการคลัง ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาคตการ
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิม
ผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับ
การแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการ
สร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
1.1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว 
1.1.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 
1.1.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตร
และรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 
1.2.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก 
1.2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่
เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.2.6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
1.2.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 
1.2.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินใน
ระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวไมต่่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2564) และรายได้
สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
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ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 5.1 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 
ตัวชี้วัด 5.2 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
ตัวชี้วัด 5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ 
ตัวชี้วัด 6.1 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ย  
ปีละ 47,000 ล้านบาท 
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
ตัวชี้วัด 7.1 จ านวนการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 
25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามลาดับ 
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี 2564 
ตัวชี้วัด 2.2 พ้ืนที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว(The Travel &Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวชี้วัด 5.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตัวชี้วัด 6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 6.2 คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
ตัวชี้วัด 6.3 สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 
ตัวชี้วัด 6.4 เพ่ิมปริมาณการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 
3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้างแรงกดดันให้เกิดการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง โดย 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณของประเทศ เพ่ือให้งบประมาณภาครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
ลดความเหลื่อมล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการก าหนดกรอบการจัดสรร
งบประมาณในระยะปานกลางที่มีความชัดเจน การจัดทางบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนที่ที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ปรับปรุงกลไกการจัดทางบประมาณที่มี
การถ่วงดุลอ านาจและระบบการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วน ซึ่งจะทาให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือให้
งบประมาณสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานทาในระบบที่เข้าข่ายต้อง
เสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชาระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยควรเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้งบุคคลและผู้ประกอบการที่ได้มีการ
ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และเร่งรัดระบบการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในลักษณะที่
เป็นการให้ความช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการคัดกรองเป้าหมายผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยใช้ระดับรายได้เป็นตัวก าหนด  
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือ
เป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ภาครัฐ โดยเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือ
วัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล 
เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทที่รัฐบาลจัดเก็บให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการด าเนินภารกิจ
เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และ
พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและ
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การบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการ
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ให้สามารถสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการทางการคลังให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินให้มากขึ้น ส่งเสริม
การใช้บริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment)และบริการทาง
การเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ระบบการกากับดูแล และพัฒนา
บุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ จะต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไปควบคู่กันไป 
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ 
ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานรากเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมทั้งด้านการออม การลงทุน สินเชื่อ 
ประกันภัย การชาระเงินและการโอนเงิน ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน โดย
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยกระดับองค์กร
การเงินชุมชนที่มีศักยภาพให้มีฐานะทางกฎหมายเพ่ือให้องค์กรการเงินชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน
การออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนในชุมชน 
ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินเพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน และมีทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล
ได้ โดยไม่จาเป็นต้องพ่ึงพาการกู้เงินนอกระบบ ควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการสร้างความรู้ทางการเงินให้กับ
ประชาชนที่ก าหนดแนวทางด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ และมีการบูรณาการด าเนินงานจากทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 
นอกจากนี้ ควรก าหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งจัดท าแผนงานโครงการสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้กับ
ประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ใช้บริการ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มี
ความกว้างและความลึกมากขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยการ
สนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการหลักประกันการดารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเครื่องมือในการประกัน
ความเสียหายพืชผลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุนหรือการระดมทุนผ่านระบบ
ออนไลน์ (Crowd Funding) 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง โดยการก าหนดบทบาทภารกิจของสถาบัน
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การเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งให้ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบประเมินผลระหว่างภารกิจปกติ
และภารกิจตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินนโยบายเป็นส าคัญ และ
ปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับบริบททางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะนามาซึ่ง
ความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (1) พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางให้กระจายตัวตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกิน
ความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับการทาการเกษตร การจัดทา
แผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร (2) 
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทากินของเกษตรกรให้มากขึ้น โดย
ผลักดันการจัดทาพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงรวมถึงการก าหนด
เขตการใช้พ้ืนที่ทาการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ทาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่ 
ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม 
อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (3) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 
2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการ
ปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความ
ปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและก าหนดกระบวนการใน
การศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการกากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ (1) 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ าเทคโนโลยีการเพาะปลูก และการ
วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน (2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้า ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ และ (3) 
พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมอาทิ การจัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์
เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 



 ก-89 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงาน
ทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการกากับดูแลให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ( 2) ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า
ฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และ
การส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับ
เด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและ
โภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการ
ผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืนๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย(1) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกร
และประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่ นถึงระดับชาติ ร่วมกับการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐการลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการทาเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม (2) ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
(Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่และ
เกษตรกรรมแม่นยาสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร การ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจาเป็นด้าน
การเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจน
ส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีตท่ีต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี
ความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึงระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้า
เกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทา
เกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมงอย่างยั่งยืน (3) วิจัย
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและใน
กระบวนการแปรรูปเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต (4) สนับสนุน
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การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยนาผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ 
(5) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพ่ือ
สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือลดการพ่ึงพิงการส่งออกสินค้าเกษตร
และเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการ
เกษตรล่วงหน้า และ (7) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน5) 
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (1) ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร มีส่วนร่วมคิดร่วมทาและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการ
เกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จาเป็นและเชื่อมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ 
ในพ้ืนที่ (2) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทาเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่ อน และการปรับกลไกและ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการเกษตรที่จาเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรม
ยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริม
การตลาด และ (3) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนก าหนดมาตรการทางการเงินการคลังในการกากับดูแลการผลิต การนาเข้าและการใช้
สารเคมีการเกษตร 
6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย (1) พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้มีความถูกต้องแม่นยา เชื่อถือได้และสามารถนามา ใช้
ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดนา รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ (2) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น 
การจัดทาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถ
ในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามรถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตร
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทาการเกษตร มีทัศนคติ
และความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลาดับแรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้าง
ความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุน
การเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และ 
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(3) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่นกฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ 
กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น 
3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จาเป็นต้องมีการ
ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ 
รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น 
พิจารณาจาก 2 มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการ
แข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ(1) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า
มากขึ้น และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลกซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมี
แนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของการผลิตที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (2) อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ท่ีสามารถต่อ 
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
ที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกท้ังยังเป็นพื้นฐาน 
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (6) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของ
ทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอด
ฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่สูงขึ้น
โดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งการส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบ
การศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศั กยภาพใน
ปัจจุบันได ้
1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจใน
ลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ อาทิ มาตรการจูงใจสถาน
ประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทาการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดย
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สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบ
มาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ าภาคเกษตร
จนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของ
ตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 
1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างฐานการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และขยายโอกาสของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลกโดยการอ านวยความสะดวก
ทางด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุน
ในพ้ืนที่เป้าหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิ
ประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาสการขยายช่องทาง
การตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่
เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย 
1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดในประเทศโดยสนับสนุนการ
จัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานบังคับขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้านาเข้าเพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ของผู้บริโภคในประเทศในการให้ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลมากข้ึนเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า
ส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าที่รองรับวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูง เป็นต้น 
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้ม
บริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาด
เฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้ความส าคัญในลาดับต้นกับอุตสาหกรรมที่
สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจู งใจให้
ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการใน
อนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถ
ต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากร
ด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป 
(3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มี
ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อนเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
บริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ
เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบ
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ชีวมวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัดและระยะยาวอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยต้องประสานการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษาและสถาบันวิจัย ต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยใน
ระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรม
อนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์ส าหรับการวางแผน
พัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จา
เป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบการพัฒนา
บุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมอนาคตโดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพทั้ง
ด้านการคมนาคมขนส่งการบริหารจัดการน้ า ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ รวมทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่
ผู้ประกอบการไทย การสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือ
รองรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 
2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้
ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือให้มีการ
ก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับ
และภาคสมัครใจ เช่น การก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มี
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยร่วมทุนหรือร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย และการอ านวยความสะดวกและจูงใจให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย เป็นต้น 
2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคตอาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุน
ของอุตสาหกรรม ด้านการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรองและทดสอบมาตรฐาน ด้านการ
วิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกและความ
สอดคล้องกันของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลกันเพ่ือความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐาน
บริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้าน
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การกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดย
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบ
รับรองมาตรฐานและก าหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้
สนองตอบต่อความต้องการของตลาด และพัฒนายกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งภายใน
และระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพ่ือขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
1.2) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจบริการดิจิทัล 
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่าง
บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน1.3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของประเทศท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ บูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ ควบคู่กับการกากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไป
ตามกรอบทิศทางและเปา้ประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาที่มีศักยภาพ 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด าเนินการ (1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียวการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ( 3) ฟ้ืนฟู
ความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก (4) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง
เชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้ม
ค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ 
(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่ว
ประเทศ และ (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้าน
การท่องเที่ยว โดย (1) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการส าหรับ
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อนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มี
ความสอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถนาไปสู่การอ านวยความสะดวกและการพัฒนาภาคการผลิตและบริการได้
ตรงตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และ (3) ส่งเสริมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคล2.3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
ผลต่อการสร้างวินัย จิตสานึก ความสามัคคี และน้ าใจนักกีฬา รวมทั้งสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากกิจกรรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยว
โยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบ
วงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการ
บริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ธุรกิจประกันภัย 
การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพ่ือให้อุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร้าง
โอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย 
 (1) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงาน 
กีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์
การกีฬา (2) ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่
เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬาและ 
(3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการกีฬาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 
3.2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
กีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (1) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท า
หนา้ทีจ่ัดทาและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ(2) ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและเอกชน
ในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (3) จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬาเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค 
3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 
1) ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย 
โดยสร้างความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
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2) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษีโดยขยายการจัดทาข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินค้าและบริการที่ ส าคัญในอาเซียน และใน
ระดับทวิภาคี ปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการทางานเชิงรุกมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกทางการค้าทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนว
ทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการก าหนดควบคุม และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่จาเป็น 
ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้คาปรึกษาที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  3) สนับสนุน
ผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
เพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิตการตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และ 
โลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการชา
ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทา
ธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพ
ในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตร 96 ที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนัก
ถึงแนวโน้มการทาธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
กระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (2) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทาธุรกิจทั้ง
ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้ง ก าหนดมาตรการ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ และ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่
ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการ
ลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ (1) การพัฒนา
กลไกการคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 
โดยสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชน
โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทาสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (2) 
การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว
รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคน
ไทยในต่างประเทศควรให้ความส าคัญกับ (1) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึก
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ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเป้าหมาย (2) จัดทามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของ
คนไทยในต่างประเทศ และการลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินการ
สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และ (3) การสนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการ
ปูองกันความเสี่ยงทางการค้าและส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ 6) ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการ
ด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการ
ศุลกากรที่ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า และมีการบังคับใช้ด้านศุลกากรที่มีความโปร่งใสและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพ่ือให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมใน
ตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การค้าเสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมาย
และกฎเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนการมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการ 
97สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการด าเนินการอย่างแข็งขันในการปูองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดย
บูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตสานึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูก
กฎหมาย 

4. แผนรองรับ 
ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินแผน
แม่บทของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอนทั้งทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด อาทิ 
4.1 ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลังปาล์มน้ ามัน 
และอ้อย (พ.ศ. 2558-2569) 
4.2 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ. 2558-2562) 
4.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) 
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. 2559-2564) 
4.5 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2559–2564) 
4.6 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4.7 แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
4.8 ยุทธศาสตร์ยางพารา 
4.9 ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ 
4.10 ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
4.11 แผนงานการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ 
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4.12 แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินทากิน 
4.13 แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) 
4.14 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4.15 แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2555 – 2564) 
4.16 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) 
4.17 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4.18 แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
ภาคการคลัง 
5.1 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม  
5.1.1 สาระส าคัญ (1) การบังคับใช้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่
ก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่ายเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ 
(2) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการที่
ปล่อยมลพิษในพ้ืนที่ 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ภาคการเงิน 
5.2 การก าหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน 
5.2.1 สาระส าคัญ ได้แก่ (1) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินทั้ง
ระบบเพ่ือปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินให้สามารถตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
รองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ (2) พัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมายในประเทศอย่างทั่วถึงและสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้ 
5.2.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.3 การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
5.3.1 สาระส าคัญ (1) ก าหนดบทบาทและเป้าหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ชัดเจน และ (2) ปรับปรุง
พัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และตอบสนองการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560– 2562) 
5.4 การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 
5.4.1 สาระส าคัญ (1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
การเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และ (2) ให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนในการด าเนิน
โครงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพ่ือเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน 
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5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ภาคการเกษตร 
5.5 การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
5.5.1 สาระส าคัญ การด าเนินการโดยขอความร่วมมือภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในการลดราคาปัจจัยการ
ผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์น้ า/อาหารสัตว์ค่าแรงงาน/ค่าบริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าเช่าที่ดิน ค่าไฟฟ้าส าหรับการทาการเกษตร แหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ า การอบรมให้ความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสมการปรับปรุงบ ารุงดิน การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 
5.5.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน 
5.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
5.6.1 สาระส าคัญ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเป้าหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว์) สู่มาตรฐานระดับสากล โดย
ผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฮาลาล 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และ
ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า 
5.6.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
5.6.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.7 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
5.7.1 สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
5.7.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.7.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.8 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5.8.1 สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบที่เกษตรกรเกิดการรวมตัวกันผลิตและจาหน่ายโดย
สามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้การบูรณาการและบริหารจัดการร่วมกัน
ของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 
5.8.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
5.8.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.9 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
5.9.1 สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และมีการส่งเสริมพ้ืนที่
ต้นแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเดิม และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้โดยขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จแล้วในพ้ืนที ่
5.9.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
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5.9.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.10 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.10.1 สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ให้มีความ
เข้มแข็งและขยายผลการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ 
5.10.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกร 
5.10.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.11 ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
5.11.1 สาระส าคัญ เพ่ือให้เกษตรกรยากจนทั่วประเทศได้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ใช้ขยายพันธุ์ เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรและมีรายได้เพ่ิมข้ึน อาทิ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
5.11.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.11.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.12 การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนาระบบการทา
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
5.12.1 สาระส าคัญ การกากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการปูองกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมที่ได้ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกากับดูแลแรงงานประมงให้ได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการทาประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบการทา
ประมงระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5.12.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 
5.12.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.13 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
5.13.1 สาระส าคัญ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนา
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาสหกรณ์ระดับชาติไปจนถึง
สหกรณ์ในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ
การผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับภาค
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
5.13.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสหกรณ์ทั้งประเทศ 
5.13.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคอุตสาหกรรม 
5.14 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5.14.1 สาระส าคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถ
อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิ เวศรายจังหวัด 
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15 จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ต่อไป 
5.14.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5.14.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
5.15 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
5.15.1 สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน โดย
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการทดสอบยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยและของ
ภูมภิาคอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนส าหรับอนาคตด้วย 
5.15.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม 
5.15.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
5.16 โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 
5.16.1 สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน โดย
มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงการ
ออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะด้านเทคนิคและการจัดการ และระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง 
5.16.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5.16.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.17 โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
5.17.1 สาระส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
และการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้เครื่องจักรกล อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช้
สถาบันเฉพาะทางภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย -เยอรมัน เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการก่อน 
5.17.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.17.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
5.18 โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
5.18.1 สาระส าคัญ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์
ฟูดวัลเลย์ 
5.18.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.18.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) 
5.19 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
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5.19.1 สาระส าคัญ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 
5.19.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.19.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
5.20 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
5.20.1 สาระส าคัญ ภาคบริการมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการ
จ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคน
ไทย โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ภาคบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการขยายตัวของ
รายได้ภาคบริการที่เพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว และมีธุรกิจบริการหลายสาขาที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ 
ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(MICE) การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผลจากการที่ธุรกิจ
บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
แข่งขัน ทาให้ธุรกิจบริการสาขาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ด้วยเหตุนี้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพจึงมีความส าคัญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต และมีศักยภาพใน
การขยายตลาดไปสู่ประเทศคู่ค้าและตลาดศักยภาพใหม่ที่ส าคัญของไทย 
5.20.2 หน่วยงาน ด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม และส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) 
5.20.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.21 แผนงานพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ 
5.21.1 สาระส าคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นจาก
รายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
หรือโดยเฉลี่ย 25.9 ล้านคนในระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2558 ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็น
ประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมและแหล่งท่องเที่ยวรองที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการเติบโตที่ขาดความตระหนักถึงความสมดุลระหว่างแหล่ งท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ การจัดทาแผนพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและรองจึง
เป็นมาตรการส าคัญเพ่ือธ ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยวผ่าน
ความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว 
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5.21.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5.21.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.22 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวทางน้ าและทางรถไฟ 
5.22.1 สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความแตกต่าง หลากหลายตามพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยมของสังคม ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงได้รับความนิยมเพ่ิม
มากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นาการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ด้วยความ
แตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละรายสาขา จึงมีความจาเป็นต่อการจัด
ทาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวรายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
5.22.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวรายสาขาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
5.22.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.23 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
5.23.1 สาระส าคัญ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพ้ืนที่และเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เขต ได้แก่ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอีก 3 เขต ประกอบด้วยเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 
8 เขตจะครอบคลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่ส าคัญทั่วประเทศ ซึ่งการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็น
แนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมือง
รองเพ่ิมข้ึน 
5.23.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5.23.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.24 แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
5.24.1 สาระส าคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่
มีขีดความสามารถในการรองรับที่จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยเหตุนี้ การ
ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น ควรจัดทาแผนพัฒนาที่ ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว และเกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
5.24.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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5.24.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.25 โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นไปตามขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 
5.25.1 สาระส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่อยู่ในพื้นท่ีเชิงอนุรักษก์ าลังประสบปัญหาจากความแออัดของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหา
คราบน้ ามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจ านวนมาก หรือแม้แต่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งยากต่อการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น มาตรการที่จาเป็นในเบื้องต้นคือการควบคุม
จ านวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศจึงควรจัดทาโครงการศึกษา
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของจ านวนนักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจิตสานึกต่อส่วน
ร่วม 
5.25.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.25.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.26 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 
5.26.1 สาระส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
5.26.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
5.26.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.27 แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบนฐานความรู้ความคิด
สร้างสรรค ์
5.27.1 สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาด าเนินการวิจัยและพัฒนา และนานวัตกรรม
มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในรูปแบบของการผลิต
สินค้าและการให้บริการด้านการกีฬา 
5.27.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.27.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ภาคการค้าและการลงทุน 
5.28 การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 
5.28.1 สาระส าคัญ การส่งเสริมความสามารถด้านบริการในการแปรรูปสินค้าและบริการการพัฒนาตราสินค้า
ไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือยืดอายุสินค้าด้วย
นวัตกรรมต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่ อาหาร อัญมณี
และเครื่องประดับ 
5.28.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ 
5.28.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.29 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร 
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5.29.1 สาระส าคัญ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 
5.29.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.29.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.30 การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 
5.30.1 สาระส าคัญ การผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ารวมทั้งการก าหนดนิยาม
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและทันต่อสถานการณ์ทางการค้าใน
ปัจจุบัน 
5.30.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ 
5.30.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
5.31 ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
5.31.1 สาระส าคัญ ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จและเร่งเชื่อมโยงระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติการได้จริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาค 
5.31.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.31.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.32 การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม 
5.32.1 สาระส าคัญ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และการ
ส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งแรงงานฝีมือและไร้
ฝีมือ ได้แก่ การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว การออกวีซ่าOn Arrival ให้กับชาวต่างชาติ
ที่มาประชุมในไทยน้อยกว่า 15 วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว การลด/
ยกเว้นภาษีรายได้นากลับประเทศ รวมทั้งการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ 
5.32.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการคลัง 
5.32.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน
การผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจ านวน
มากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาด
แคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
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อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้นทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 
2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ และป่า
ชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินทากินให้ผู้
ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดสว่นพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 
และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้ าเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
ตัวชี้วัด 1.3 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ านวนพ้ืนที่จัด
ที่ดินทากินให้ชุมชน 
เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตัวชี้วัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
ตัวชี้วัด 2.2 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลระหว่างความ
ต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
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ตัวชี้วัด 2.5 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
ตัวชี้วัด 2.6 พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนปีละ 350,000 ไร่ 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ า
ส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563 
ตัวชี้วัด 4.2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มี
แนวโน้มลดลง 
ตัวชี้วัด 4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็น เช่น 
การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 
ตัวชี้วัด 4.4 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ตัวชี้วัด 5.2 สัดสว่นของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด 5.3 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการทาลายป่า เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ 102.3ล้านไร่ให้คงอยู่ โดย
สนธิก าลังของทุกภาคส่วน นาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐโดยใช้หลักเกณฑ์การ
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ปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สนับสนุนการ
ปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความส าเร็จจากโครงการของมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปลูกป่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน ส่งเสริมการ
ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และป่า
ครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและดูแลผืนป่า เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอาทิ ไม้สัก ไม้
มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าระยะยาวจัดตั้งตลาดกลาง
ค้าไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพ่ือการปลูกป่าอาทิ การออก
พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมใน
สวนป่า การทาวนเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ อาทิ 
การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือพัฒนาท่องเที่ยวของชุมชน
ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว
อย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ 
และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทาชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
ผลักดันให้มีการนางานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยา
และเครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ กับ
กระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดิน จัดทาหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจนปรับปรุงกลไกการ
บริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพเพ่ือท าหนา้ทีก่ าหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนโดยให้สิทธิใน
ลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของชุมชน พัฒนาระบบเช่า
ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้าก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ดินให้มี
คุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 
3.1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจ าแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทะเล
และชายฝั่งที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเลหมู่เกาะ และชายหาด เพ่ือนา
มาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป ปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ก าหนดมาตรการควบคุมการจับ
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สัตว์น้ า ห้ามการจับสัตว์น้ าวัยอ่อน ควบคุมเครื่องมือทาประมงที่ผิดกฎหมาย คุ้มครองประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าและชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด ใช้
แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจ าแนกชายหาดตามลักษณะธรณีสัณฐาน และออกแบบ
ระบบป้องกันและการลดพลังงานคลื่นลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้น เพ่ือมิให้การก่อสร้างในพ้ืนที่
ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชน ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจาเป็นและมูลค่าใน
อนาคต จากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการทาเหมืองแร่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 และเขต
อนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดทายุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการแร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเปิดเผย
ต่อสาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
และมีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนา
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่โดยค านึงถึงสิทธิชุมชน
และความเป็นธรรมทางสังคม 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนทั้งในมิติเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินใน
ทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ า ดังนี้ 
3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายหลักด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการก าหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ า
แห่งชาติ ทั้งน้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเสีย จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และจัดทาแผนงบประมาณด้าน
น้ าแบบบูรณาการประจาปี โดยกลั่นกรองจากแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ า 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า โดยมี
คณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับพ้ืนที่ 
ท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าและจัดทา
แผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน
และการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ 
3.2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้ าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ า เพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ าค านึงถึงความยั่งยืนและ
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม
จากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ า 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชนบทซึ่งประชาชนยังขาดแคลน
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น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และการจัดทาฝายโดยชุมชน ตลอดจนศึกษา
ทางเลือกที่เหมาะสมและมีความคุ้มทุนในการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรเทาการ 
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจในการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
สูงขึ้น ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับปริมาณน้ าเก็บกักและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบ าบัดและการนาน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และ
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสียและของเสีย
อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้ง
สร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต 
ผลักดันการจัดทาแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลักดันการออก
กฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุ มชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการนาเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการ
ขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้ ปลูกจิตสานึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจร โดยลดการ
เกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด โดยเร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจากอุตสาหกรรม ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญรวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยการลดปริมาณน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิด พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน บริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างครบวงจร โดยนาน้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนและเมือง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย การเฝ้าระวัง
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คุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่ทิ้งขยะ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษที่ค านึงถึง
ปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้ าเสีย 
3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าใน
เขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่องประสานกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ส าหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรประกอบกับเผยแพร่องค์ความรู้
เกีย่วกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัยพืชทดแทนที่เหมาะสม มีตลาด
รองรับและต้นทุนต่ ากว่า ตลอดจนสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จัดท าผังเมืองทีค่ านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติ
ท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนมาตรการ
ก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวใน
มิติต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะนาร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ าเมืองอัจฉริยะ เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียวที่กล่าวถึงนี้ จะ
ช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ดังนี้ 
3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการทางการเงิน
และการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดพัฒนาการจัดระบบข้อมูลและ
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้างนวัตกรรมของสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก เพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอด
กระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดทาบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้าสนับสนุนการออกฉลาก
คาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพ่ือนาไปสู่การก าหนดมาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ า 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทน
การใช้สารเคมีการเกษตร เช่น การทาเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีที่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
สนับสนุนงานวิจัยและจัดทาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการท าการเกษตร
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้
เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการทาเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดยควบคุมการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและบ าบัดน้ าเสีย ปรับใช้มาตรการจากัดจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศเปราะบาง 
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะรวมทั้งอุทยานแห่งชาติ ให้
เหมาะสมส าหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่งเสริมแนวคิดการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยว
ธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถิ่นด้วย 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆสนับสนุนการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักด้านการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้มาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ื อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งค่ากาจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการใช้พลาสติกประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ห้างสรรพสินค้าในเมือง และ
ตลาดในท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งขยายประเภทของสินค้าให้มากขึ้นและให้ครอบคลุม
สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
3.5.1 จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบ
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ อีกทั้งเอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสาขาการผลิต
ไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดการผลิตและใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจากของ
เสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่ง
ที่ยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่
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สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับ
ภาคส่วนต่างๆ ด้านการเก็บรวบรวมและจัดทาข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมิน
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีที่จา
เป็นส าหรับภาคเกษตร รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และ
มีความสามารถในการปรับตัวต่ า วางแผนป้องกันเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล 
และอาจเผชิญกับฤดูกาลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมืองบนพ้ืนฐานการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะ เพ่ือพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินการในระดับท้องถิ่น 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความ
เสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้ง
ส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 
3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนาไปสู่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดย 
3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด และ
ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่ความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนที่และภาคการผลิตที่มีลาดับความส าคัญสูง 
3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติสนับสนุนการจัดทาแผน
รับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมภาคเอกชน
ในการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตสานึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความแม่นยา น่าเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน 
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3.6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และ
ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึง พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยจัดทาหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัย
พิบัติ วางระบบเพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายอาสาสมัคร และเชื่อมโยงการทา
งานกับภาครัฐ เพ่ือให้มีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทา การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ 
โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่งมีหน้ าที่ในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสม พิจารณาแนวทาง
ในการนาเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มา
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างเพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ 
ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท ารายงานและกระบวนการ
พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 
3.7.2 ผลักดันการน้ าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือน้ าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบ
ด้าน โดยด าเนินการนาร่องในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และระบบนิเวศท่ีส าคัญ 
3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่จากัดแค่เพียง
การรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทาโครงการเพ่ือสร้างการยอมรับและ
ลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนในการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้
มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาค
ส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการ
แก้ไขปัญหา รวมทัง้พัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนในกา ร
รณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ก าหนด
ช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ เพ่ือรณรงค์ปลูกป่า ยุติการเผาป่า และการคัดแยกขยะ เป็นต้น 
3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เพ่ือให้มีสาระคุ้มครองสิทธิชุมชน วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ต้นน้ า หรือพ้ืนที่
อนุรักษ์ เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ก าหนดมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบายของรัฐ เช่น พ้ืนที่น้ าท่วม พ้ืนที่เวนคืนที่ดินเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ  
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3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม ในการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเข้ามาร่วมด าเนินงานกับภาครัฐและชุมชน สนับสนุนการ
จัดตั้งกลไกและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการเยียวยาในระยะสั้น และ
ระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสมเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ 
เพ่ือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความ
เสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือ
ป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝ้าระวัง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4. แผนรองรับ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
4.1 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4.2 แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 
4.3 แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 
4.4 แผนแม่บทในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าลาธาร 
4.5 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558-2569 
4.6 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 
4.7 กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 
4.8 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2593 
4.9 แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 
4.10 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
4.11 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) 
4.12 โรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 
4.13 ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 
5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดโครงการที่มีความส าคัญที่จะตอบสนองโดยตรง 
ต่อเป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ โดยพิจารณาจากโครงการที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชน์ร่วมและสนับสนุนเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน 
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ทั้งในมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและทุนทางธรรมชาติ โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
5.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 
5.1.1 สาระส าคัญ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว พัฒนาการปลูกสร้างสวนป่าและระบบ
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุตสาหกรรรมไม้มีค่าตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตโดยรัฐมีบทบาทในการ
สนับสนุนและก าหนดมาตรการจูงใจ ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพเชิงภูมินิเวศ พัฒนาตลาด
กลางค้าไม้ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิพันธบัตรป่าไม้ ธนาคาร
ต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสายพันธุ์ และ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รื้อฟ้ืนการใช้ประโยชน์จากไม้ในงานด้านการอนุรักษ์ การสร้าง
บ้านเรือน วัด และสถานที่ส าคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่ีเป็นศิลปะประจาชาติโครงการมีเป้าหมายที่จะ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศโดยมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 การปลูกสร้างสวนป่า
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันระยะยาวเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ทั้งด้านการสร้างรายได้ การ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจึงถือเป็นการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตสี
เขียวทั้งระดับโลกและระดับประเทศ 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจาเป็นต้องบูรณาการด าเนินงานร่วมกันหลายภาค
ส่วน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงาหลักที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดา
ริ (โครงการมเหสักข์ สักสยามินทร์) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมสถาบันการศึกษา ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ด าเนินการในรูปคณะทางาน เพ่ือจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งระบบและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.2 แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน 5 พ้ืนที่ลุ่มน้ าน้ าร่อง 
5.2.1 สาระส าคัญ นากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในรายสาขาและในเชิงพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า มาใช้
ประกอบการตัดสินใจด าเนินนโยบาย แผน และแผนงานในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือสร้างความ
สมดุลที่ยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ าใน 5 พ้ืนที่ลุ่มน้ านาร่องที่การพัฒนามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดารงชีพของประชาชน
อย่างกว้างขวาง 
5.2.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักทั้ง 25 ลุ่มน้ าของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายน้ า
แห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ า ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน 
องค์กรเอกชน และประชาชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.3 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
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5.3.1 สาระส าคัญ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดทา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ซึ่งได้บูรณาการแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)และจัดทาเป็นแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยจะใช้เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินงานมีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่สามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทฯ ได้ลา
ดับความส าคัญของพ้ืนที่ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเร่งด าเนินการ (1) จัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยรวม ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (2) สร้างสถานีขน
ถ่ายขยะมูลฝอย และ (3) สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของตนเองภายในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 349 กลุ่ม
พ้ืนที่ โดยในระยะแรก (ปี 2559) ด าเนินการใน 67 กลุ่มพ้ืนที่และด าเนินการต่อเนื่องอีก 282 พ้ืนที่ ในปี 
2560-2564 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยของ
ประเทศและคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
5.4.1 สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง โดยผลักดันแนวทางการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สังคม ทั้งผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่ โดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่ อุปทาน โดย
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า หรือใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
จูงใจในการผลิตและการขอรับรองฉลากเขียว เพ่ือเพ่ิมจ านวนสินค้าและบริการสีเขียวในตลาด ส่งเสริมการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์และข้อก าหนดเฉพาะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุม
สินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณสูง ตลอดจนเร่งสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจให้กับภาค
ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกซื้อสินค้า และบริการจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5 โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
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5.5.1 สาระส าคัญ สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการเติบโตสีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และขับเคลื่อนการด าเนินงาน ทั้งด้านการจัดการของเสีย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมือง การวางผัง
เมืองเพ่ือก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของเมืองทั้งในภาคการคมนาคมขนส่ง อาคาร และบ้านเรือน สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ตัวอย่างที่ดีๆ ของเมืองที่มีการด าเนินงานด้านการเติบโตสีเขียวเพ่ือขยายผลการด าเนินงาน พัฒนาต่อยอดเมือง
ที่มีการด าเนินงานที่ดีด้านการเติบโตสีเขียวในบางมิติให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติ สร้างมาตรการทางการเงิน
การคลังใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตสีเขียวของเมือง ปรับปรุงและปฏิรูปกฎหมายที่จาเป็น สนับสนุนให้ท้องถิ่น
จัดตั้งกลไกเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน และปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว 
5.5.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
5.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.6 แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และแผนงานด้านการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.6.1 สาระส าคัญ (1) สนับสนุนการด าเนินงานแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
(NAMAs Roadmap) ร้อยละ 7 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As Usual) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 
2020) บนพ้ืนฐานการด าเนินการโดยสมัครใจของภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ และมาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนากลไกทางการเงิน และ
การตลาดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก และ (2) ส่งเสริมแผนงานด้านการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความเปราะบาง จัดทาแผนที่พ้ืนที่ที่มีความ
เปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้
ความส าคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง การป้องกันพ้ืนที่เมืองและชายฝั่ง การป้องกันน้ าท่วม 
ภาคสาธารณสุข รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
5.6.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.6.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
ยุทธศาสตร์ที่   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและ
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อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟู
พ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
1.4 เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for 
Economics and Peace: IEP) 
ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.1 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 
ตัวชี้วัด 4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด 4.2 จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
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ตัวชี้วัด 4.3 จ านวนเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
ตัวชี้วัด 5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
ตัวชี้วัด 5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ 
WEF) 
ตัวชี้วัด 5.3 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซ
เบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

3. แนวทางการพัฒนา 
จากปัจจัยดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคงที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
ของประเทศที่มีความจาเป็นเร่งด่ วนต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก
ในระยะ 5 ปี ได้แก่ 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ โดย
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและปูองกันการกระทาท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดย
ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือ
ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดย
พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ 
ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษา
วิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือเตรียมการรับมือภัย
คุกคามด้านความมั่นคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 
3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและใน
สถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่สามารถ
รองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดทาระบบการจัดการความรู้ที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 
124 
3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัย
คุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุก
ภาคส่วน 
3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมปูอง
กันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 
3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปู
องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิปัญหายาเสพติด การก่อการ
ร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
3.3.1 ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และนานา
ประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัย
ขนาดใหญ ่
3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความ
มั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
ชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ปูองกันการ
ลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสร้างความสัมพันธ์
ระดับประชาชน 
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3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและกากับดูแลระบบ
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตามวิเคราะห์ และประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรคและภัยสุขภาพมีการ
แพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทางทะเล 
3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในทะเล
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤต
ทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ
ด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณา
การการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตสานึก
รับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต 
3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม เพ่ือ
เสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และ
ลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยใช้
กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้ง
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และการสร้างกลไก
ขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงโดยให้มีความ
เชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความม่ันคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความม่ันคง 

4. แผนรองรับ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
4.1 แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ (1) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2559-2564) (2) ยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 – 2561 (3) ยุทธศาสตร์ส านักงาน 
กปร. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557 – 2560) (4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 
4.2 แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4.3 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 – 2560 
4.4 ด้านการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ อาทิ (1) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปูองกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2559-2563 (2) ร่าง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลพ.ศ. .... (3) ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ พ.ศ.2558-2564 (4) แผนยุทธศาสตร์
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 (5) แผนปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 
4.5 แผนความมั่นคงด้านสาธารณสุข ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2559) (2) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 
4.6 ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ (1) กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ.2555 – 2559 (2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2557 – 2561 (3) ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 
4.7 ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย (1) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
พ.ศ.2558 – 2564 (2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาวี (3) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2560 –2564 (4) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ.2556 – 2564 และ (5) 
แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ระยะที่สอง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) 
4.8 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ (1) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 (2) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557 - 2561 (3) ยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2579 (4) ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2560 – 2564 

5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
5.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
5.1.1 สาระส าคัญ การเสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เป็นแนวทาง
ส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการในระยะเร่งด่วน เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก โดยการสร้างจิตสานึกของคน
ในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือนาไปสู่การเสริมสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ โดยลดความขัดแย้งและการยอมรับในความเห็นต่างทางความคิดบนพ้ืนฐานสิทธิและ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.2 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.2.1 สาระส าคัญ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการและคน
ไทยทั้งชาติที่จะต้องช่วยกันระดมความคิดเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี คือ ต้อง
เร่งค้นหาเงื่อนไขของความขัดแย้งในทุกมิติ ค้นหาแนวทางที่จะหยุดความรุนแรงและแก้ปัญหาในแนวทางสันติ
วิธีด้วยการขจัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง เพ่ือมิให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรู้สึกว่า ได้รับ
การปฏิบัติและการดูแลจากรัฐอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกับประชาชนส่วนอ่ืนของประเทศ และมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจว่า สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้อัตลักษณ์ของตนโดยไม่มีการกดทับหรือผสม
กลมกลืน พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
5.2.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และทุกหน่วยงาน 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.3 การป้องกันและแก้ไขปญัหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ 
5.3.1 สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศในทุกระดับ และปรับปรุงกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและกลไกที่พร้อมเผชิญเหตุ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น ยาเสพติด และการค้ามนุษย์กับมิตรประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก 1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงการ
ต่างประเทศ 4) กระทรวงมหาดไทย 5) กระทรวงยุติธรรม 6) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 7) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 8) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 9) ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 10) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
5.4.1 สาระส าคัญ ให้มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการ
รับมือ รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ เพ่ือหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกู้สถานการณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับโรคระบาดและ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปูองกันยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง และไม่เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก 1) กระทรวงสาธารณสุข 2) กระทรวงมหาดไทย 3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.5 การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
5.5.1 สาระส าคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพ่ิมระดับความรุนแรงและมีความซับซ้อนในการโจมตีมากขึ้น 
ความเสียหายที่เกิดจากการอาชญากรรมและการโจมตีทางไซเบอร์จะมีผลอย่างร้ายแรงซึ่งต้องให้ความส าคัญ
และมีมาตรการปูองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ก าหนดกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับชาติถึง
ระดับบุคคล 
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5.5.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหม และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
5.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.6 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
5.6.1 สาระส าคัญ เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและพัฒนาให้มีการจัดระเบียบที่ดีในทะเล โดยแก้ไขปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากร รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง 
และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล ระบบการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล 
5.6.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก 1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) กองทัพเรือ 3) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
5.6.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.7 การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ 
5.7.1 สาระส าคัญ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือปูองกันการ
สูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติให้พร้อมต่อสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลโดยก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ในภาวะปกติ ใน
ระหว่างเกิดเหตุการณ์ จนถึงภายหลังเหตุการณ์ โดยประสานและผนึกก าลังของทุกฝ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 
5.7.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก 1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  2) กระทรวงกลาโหม  
3) กระทรวงมหาดไทย 4) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
5.7.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ ส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บริการของท้องถิ่นท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การทุจริตประพฤติมิ
ชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวาง
พ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็น
ธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปีลดลง 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด 
ตัวชี้วัด จ านวนคดีท่ีรัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูง
และมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 
3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจน
และไม่ซ้ าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน
ระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การบริการวิชาการ การกากับการด าเนินงาน และภารกิจที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมหลายเขตการปกครอง โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จาเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินภารกิจ
ให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามขีด
ความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและ
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ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับชุมชน 
รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะให้มากท่ีสุด 
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและ
การให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
โดยการใช้กลไกภาครัฐที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคหรือเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชนประชาชน และ
ประชาสังคม ในแบบประชารัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์ 
3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคด าเนินการ
แทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ธุ รกิจเพ่ือ
สังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินการแทนได้ พร้อมกับเกลี่ยหรือโอนบุคลากร
และงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนไป โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ครอบคลุมทุกประเภทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นให้คล่องตัวมากขึ้น 
3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
1) ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความส าคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกว้างหรือมีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้ 
2) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้ค านึงถึงความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
3) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนก าลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุ
ราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 
4) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ หน่วยงาน
ในกากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อน
ของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 
5) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบ า เหน็จความชอบหรือ
การลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 
6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของ
ราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 
7) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจาและบุคลากรจากภายนอกที่
ผ่านการสรรหาเข้ามาดารงต าแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
3.1.5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้ง
ทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจาเป็นของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง โดย 
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1) ยุบเลิก ควบรวม ถ่ายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเป็นกิจการที่เอกชนสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีหน่วยงานของรัฐด าเนินการอยู่แล้ว 
2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้สามารถด าเนินการตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่โปร่งใส 
3) พัฒนากลไกการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจ ด าเนิน
กิจการอยู่ รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระหว่างการทาหน้าที่เป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย 
การกากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และการทาหน้าที่ผู้ให้บริการของรัฐวิสาหกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า มีกลไก
และช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงาน งบประมาณ 
และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย 
3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 
และงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับการจัดสรร
งบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจน
ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด โดย 
1) ระดับหมู่บ้าน จัดทาแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ 
2) ระดับต าบล เปิดเวทีประชาคมระดับต าบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านสภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไก
ในการให้คาปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงต าบล เพ่ือจัดทาแผนพัฒนาต าบลและเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับต าบล 
3) ระดับอ าเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาต าบลให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับหลักการจัดทาแผน
และงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
4) ระดับจังหวัด จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชนที่เกินขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่ ากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการในพ้ืนที่ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยแผนพัฒนาจังหวัดควรมีกรอบวงเงิน
ที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามคาขอของจังหวัด 
3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและลาดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐบาล โดยในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติและ
แผนพัฒนาต่างๆ 
3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลกระทบของการด าเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และสามารถนามาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบโดย
ภาคประชาชนเพ่ิมขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีก าหนดเวลาการเปิดเผยที่
แน่นอน 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดย 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชนประชาชน และ
ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยมีการก าหนดกฏ 
กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการกากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อมของผู้รับงานแทน
ภาครัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้รับทราบและเข้าใจ
ถึงสิ่งที่รัฐก าลังจะด าเนินการ และด าเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ใน
การประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร และ
เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการรวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การ
พัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 
3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็น
ระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละ
บุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อ านวยความสะดวกใน
ลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการใช้
บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐที่เหมาะสม
ระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการ
ด าเนินงานของรัฐได้ 
3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณา
การข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทางานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์
สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณ
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ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตามศักยภาพและความพร้อม
ของท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดให้มีการประเมินศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้
ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมินที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งก าหนดกลไกและมาตรการกากับติดตามการ
ด าเนินการกระจายอ านาจให้ชัดเจน 
3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กับ
ภาคประชาสังคมให้มากข้ึน 
3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้ง
ระบบการตรวจสอบก่อนดารงต าแหน่ง ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้ าที่และบทบาทความเป็นนักบริหาร 
นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสให้ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการ
แสวงหาแหล่งรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ๆ 
3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารบุคลากร 
และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการกากับดูแลโดยภาค
ประชาชนและชุมชน 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น โดย 
1) ปรับโครงสร้างรายได้ระหว่างรัฐและท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอ านาจการจัดเก็บภาษีให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงเป้าหมายในการลดช่องว่างระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆรวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
2) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายได้ที่ไม่ ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการประกอบกิจการ
พาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาพื้นที่ หรือการหารายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆในอนาคต 
3) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถิ่น ก าหนดมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแนวทางในการวิเคราะห์
โครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจด าเนินโครงการลงทุนหรือโครงการกู้เงิน และการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งวางระบบการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างชัดเจน 
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3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดทาและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ ทั้งข้อมูล
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง 
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต โดย 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดารงต าแหน่งทาง
การเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง ผ่านกลไกการ
บริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน 
4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไกบรรษัทภิบาล การบริหาร
จัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและผู้บริโภคให้แก่องค์กร 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการกากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก 
5) รณรงค์การปลูกฝังจิตสานึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชนผ่านสมาคมวิชาชีพ และให้
มีการควบคุมกันเอง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
สื่อมวลชนทุกประเภท 
6) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ 
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน 
3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
1) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการทาสัญญาอ่ืนๆ 
ที่ภาคเอกชนทาสัญญากับรัฐ ให้มีกฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหา
เสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่งที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ 
และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีการจัดทาสัญญาคุณธรรม และเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชน
ด้วย 
2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงแนวทางการสนับสนุน
การสร้างกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพิจารณารูปแบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ 
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลัก
ของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทางาน
ร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 
1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย 
(1) พิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีความหลากหลาย ยึดมั่น
ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และดารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
(2) สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้เป็นเอกภาพระหว่างองค์กรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยควร
ควบรวมองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการปูอง
กันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ากับคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
(3) จัดให้มีกลไกที่ท าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือเรื่องข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมปราบปรามและการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
2) ปฏิรูปบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ได้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มีมูลคดีเป็นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่วนอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้เป็นความรับผิดชอบของส านักงานที่อยู่ในรูปของ 
“คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” 
3) เพ่ิมอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับสินบน โดยเฉพาะการเพ่ิม
โทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
4) เพ่ิมมาตรการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะทาให้เกิดความยั้งคิดต่อการกระทาการทุจริต 
รวมทั้งสร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการใช้สื่อทุกรูปแบบ 
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3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็วโปร่งใส และเป็น
ธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทาผิดในที่ควบคุม โดย 
3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
1) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความพร้อมของการนาไปปฏิบัติ 
เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 
2) นาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย ( RegulatoryImpact Assessment: RIA) มาใช้
ตรวจสอบความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมายใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถพัฒนาและใช้เครื่องมือ
การวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลังการบังคับใช้ไประยะ
หนึ่ง 
3) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามามีส่วนให้ความรู้และเสริม
ศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมาย 
4) พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์หรือประเภทของ
กฎหมายที่ต้องทาการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้คาปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการประเมินผลกระทบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการ ออกกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการร่าง
กฎหมาย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
1) ปฏิรูปองค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กรทนายความ และหน่วยงานต ารวจให้สามารถอ านวยความยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย 
(1) องค์กรศาล ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล 
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรศาล และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล 
(2) องค์กรอัยการ ก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน มีอ านาจ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้อัยการมีอ านาจพิจารณาคดีให้เป็นไปตามหลักกฎหมายได้โดยอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง รวมทั้งต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือ
กิจการอย่างอ่ืนของรัฐ 
(3) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ขยายขอบเขตการท าหน้าที่ให้ครอบคลุมการให้บริการทาง
กฎหมายอ่ืนๆ อาทิ การให้คาปรึกษากฎหมาย การควบคุมที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ ก าหนดให้การ
ประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานขั้นสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความตลอดชีพ และให้ทนายความสามารถ
เป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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(4) หน่วยงานต ารวจ สร้างความเป็นอิสระของหน่วยงาน ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ถ่าย โอน
ภารกิจที่มิใช่ภารกิจหลักของต ารวจกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ สร้างกลไกการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลการใช้อ านาจของต ารวจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของต ารวจ และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหนา้ทีข่องเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบ และมีกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดเป็นระบบเปิด ให้สามารถเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลและประชาชน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว 
3) เร่งรัดด าเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณานามาตรการลงโทษระยะปานกลางมาใช้ 
4) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
5) พัฒนากลไกการกากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่
ประชาชนของประเทศ 
6) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยพัฒนาการสืบสวน สอบสวนและ
ด าเนินคดีต่อผู้กระทาผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาเพ่ือเป็น
ช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา 

4. แผนรองรับ 
4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
4.2 ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) 
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. (2559 – พ.ศ. 2563) 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) 

5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
5.1 การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
5.1.1 สาระส าคัญ 
1) ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินทุกประเภท โดยจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 
2) ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่แท้จริงให้ชัดเจน โดยทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของทุก
กระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับขอบเขตอ านาจ พิจารณายุบเลิกหน่วยงานของรัฐที่หมดภารกิจแล้ว 
รวมทั้งลดจ านวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคและปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 
3) แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ 
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ.ร. 
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5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.2 การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ 
5.2.1 สาระส าคัญ 
1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการพัฒนาผู้บริหารส่วนราชการในภาพรวม โดยค านึงถึงคุณภาพ ความทันการณ์ 
และความซ้ าซ้อนของหลักสูตรต่างๆ 
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ จากการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนลดเงื่อนไข
อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายชนชั้นนา การเรี่ยไรรับบริจาค ซึ่งเป็นปัญหาต่อการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
5.2.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ. 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 
5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 
5.3.1 สาระส าคัญ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐมีสมรรถนะองค์การและกลไกภาครัฐที่จาเป็นต่อการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
2) อ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และมีการให้บริการ
สาธารณะทั้งระบบดีขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ.ร. 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2560– 2563) 
5.4 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพ้ืนที่ 
5.4.1 สาระส าคัญ 
1) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการและ
งบประมาณเชิงพ้ืนที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับการจัดสรร
งบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจน
ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ 
2) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ.2551 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงบประมาณ 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
5.5 การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร  (Information and 
Communication Technology / ICT) ส าหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) 
5.5.1 สาระส าคัญ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ของภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ Government Information Network (GIN), Government Cloud (G-
Cloud) และ Government Common Services (G-SaaS) 
5.5.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
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5.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
5.6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ 
5.6.1 สาระส าคัญ 
1) บูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
2) ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
3) ให้ข้อมูลทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
4) รับฟังความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
5) จัดโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 2 
ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้บริการความช่วยเหลื อแบบบูรณาการในเชิงรุกและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานโดยการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
5.6.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
5.6.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560– 2561) 
5.7 การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
5.7.1 สาระส าคัญ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
2) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
3) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน 
4) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
5.7.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม 
5.7.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560– 2561) 
5.8 การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
5.8.1 สาระส าคัญ 
1) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิรูปองค์กรและการทางานให้กระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม อาทิการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กร
ศาล การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาลการก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ การมีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน และการขยายขอบเขตอ านาจองค์กร
ทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ครอบคลุมการให้บริการทางกฎหมายมากข้ึน 
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค 
3) พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานคดีและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
5.8.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และสภาทนายความ 
5.8.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560– 2561) 
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5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต 
5.9.1 สาระส าคัญ 
1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตทั้งในกระบวนการในการ
วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการทุจริตให้มากที่สุด การจัดให้มีระบบ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2) เผยแพร่/ให้ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการให้ความรู้
ในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยการสร้างเครือข่ายและอาสาสมัครเครือข่าย
ภาคประชาสังคมของส่วนราชการและเอกชน เพ่ือส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/ภาคีเครือข่ายท าหน้าที่ปูอง
กันเฝ้าระวัง (Watch Dogs) 
4) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพ่ือปลุก-ปลูกจิตสานึกประชาชน/สร้างความตระหนักถึงโทษ
ภัย/ผลกระทบของการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ Social 
Media รณรงค์ในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย โดนใจ 
5.9.2 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของทุกหน่วยราชการ 
5.9.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
5.10 การพัฒนากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
5.10.1 สาระส าคัญ 
1) พัฒนาคู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทานโยบาย รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
2) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในทุกภาคส่วนให้สามารถประเมินนโยบาย กฎหมายกฎ ระเบียบ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานปฏิรูปนโยบายและกฎหมายภายในกระทรวง 
3) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการประเมินผลนโยบายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน 
4) จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้คู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบรวมทั้งคู่มือกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทานโยบายกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มี
คุณภาพ 
5.10.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.10.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจและสังคม
การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไร
ก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องใน
การด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12จะ
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุ
ภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และ
การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการ
พัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกก ากับ ดูแล 
การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ ในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการ
ประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 
1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนาเข้าจากต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมายเพ่ือลดความเข้มการใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทาง
น้ า และเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 
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ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 2.3 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่า อากาศยานในกรุงเทพมหานครและ
ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมข้ึนเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และ
การอ านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ระบบ National Single Window (NSW) สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้นรวมทั้งการขนส่งสินค้า
ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส าคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทาง หลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.2 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น ร้อยละ 100 ในปี 
2564 
ตัวชี้วัด 3.3 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ5ต่อปี 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็น
ร้อยละ 17.34 ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 
ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: 
NRI) ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 
ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 5.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564  
ตัวชี้วัด 5.4 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  47 เป็น
มากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและกระจาย
โครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ า
และระบบจาหน่ายน้ า 
ตัวชี้วัด 6.1 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี2561 และจ านวน
ครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 6.2 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2564 
ตัวชี้วัด 6.3 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และ ในเขต
ภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2564 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
3.1.1 พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย 
1) พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ 
รถจักรและล้อเลื่อน และเริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟที่อยู่ภายในรัศมี 500 กิโลเมตรจาก
กรุงเทพมหานคร อาทิ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี รวมทั้งศึกษา
ความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line)จากพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการ
ให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ 
2) ศึกษาแผนที่นาทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล 
เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการให้บริการและบริหาร
จัดการรถไฟ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระบบรถไฟขนาดทาง1 เมตร ให้สามารถรองรับ
ปริมาณการเดินทางและขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
3) พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร 
ในขณะที่โครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตรจะท าหน้าที่ในการรวบรวมปริมาณผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายรถไฟ
ขนาดทางมาตรฐาน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรเริ่มพัฒนาโครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐานอย่าง
น้อย 1 เส้นทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่เมืองตามแนวเส้นทางโครงการ เพ่ือให้เกิดกระจายความเจริญ
จากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของ
ประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบรถไฟชั้นสูงให้แก่คนไทย ซึ่งจะนา
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะต่อไป 
4) จัดทามาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) และขนาดทางมาตรฐาน (Standard 
Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบรางของประเทศ และลดข้อจากัดในการก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟและรถไฟฟ้า5) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้
สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ของประเทศไปยังประตูการค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าที่
ส าคัญ 
3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดย 
1) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเริ่มพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit :BRT) และรถราง โดยเน้น
การพัฒนาในเมืองหลักท่ีส าคัญเป็นลาดับแรกก่อน อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต 
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2) เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือท าหน้าที่ป้อน
ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทใน
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาค 
3) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการ
บังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน 
(Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการบริหารจัดการของ
พ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง 
(Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้ามทางเท้า และทางจักรยานใน
พ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และการสร้างมาตรฐานและคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพ่ือเพ่ิมสัดส่ วนของการเดินทางที่ไม่ใช่
เครื่องยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะต่อไปต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการการ
ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดย 
1) บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส าคัญเพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง
และขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านพุ
น้ าร้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และแหล่งท่องเที่ยวที่ ส าคัญของ
ประเทศ 
2) นาเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ ( Intelligent Transport Systems) มาใช้ในการควบคุม
และสั่งการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้
สัญจรเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร 
เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนว
ทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดย 
1) เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของการขยายขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยานเพ่ือเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่ปริมาณความต้องการเดินทางและการขนส่งสินค้าเต็มขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองจัดทาแผนการใช้ประโยชน์และ
แผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ ศึกษาความเป็นไป
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ได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน อาทิ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบิน 
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิ องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) องค์กรความร่วมมือด้านการบินใน
กลุ่มสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น(Japan Civil 
Aviation Bureau: JCAB) 
3) พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศ (Airspace Organization and Management) ให้มี
ความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความล่าช้า และทาให้เกิดความคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ 
ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนาทางการบินของประชาคม
โลก ภายใต้การกากับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) โดยบูรณาการการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดย 
1) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาด้านอุปสงค์ของ
ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ าที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ลงทุนไป
ให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศรวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการ
ขนส่งทางน้ าระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักภายในประเทศและต่างประเทศ 
2) กากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตามสัญญา
สัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนาในภูมิภาครวมทั้งเตรียมการพัฒนา
ขยายขีดความสามารถการให้บริการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียในพ้ืนที่ 
3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มี
ความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน จะต้องวางแผนพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลด้านการบิน พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้
สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น 
2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและ
เครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟ้า และรถจักรให้เอ้ือต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
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ก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันศึกษา พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
นิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการปรับปรุงกฎหมายและการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ
ไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็น
ศูนยก์ลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 
3.2.2 พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง โดย 
1) เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพ่ือท าหน้าที่กากับดูแล (Regulatory Unit) ผู้ให้บริการในสาขาการขนส่ง
ทางราง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง ก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการและระดับคุณภาพการให้บริการ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการ
ระบบรางของประเทศ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
2) เร่งพัฒนาขดีความสามารถขององค์กรกากับดูแลการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ า โดยการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร อุปกรณ์ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางอากาศและ
ทางน้ าให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การกากับดูแลอัตราค่าบริ การ 
คุณภาพการให้บริการ การคุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการกู้ภัยและ
การสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3) พิจารณาก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือจูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชย
ผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นธรรมระหว่างภาคเอกชน
และภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะแทนการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
(Public Service Obligation: PSO) เพ่ือให้สามารถนาค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่
มีกาไรไปชดเชยการให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีผลขาดทุน ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิรูปการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืน 
4) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งให้ทันสมัยและลดความซ้ าซ้อน รวมทั้ง
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
โดยพิจารณาก าหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในเขตเมือง ( Demand 
Management) เพ่ือให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนของภาครัฐ 
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 
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1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดย
สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล สร้าง
ความเปน็มืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและ
การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหาร
ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร และผู้
ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภค (Logistic Management from Farm to 
Fork) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือระหว่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต อาทิ การสร้างศูนย์รวบรวมคัดแยกตกแต่งคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และ
กระจายผลผลิตของชุมชน 
3) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ โดย
ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า และระบบตรวจสอบติดตาม
สินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทย เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการทางภาษี 
มาตรการทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาครวมทั้ง
ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลและคาแนะนาแก่
ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
4) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนส่งสินค้า อุปกรณ์ยก
ขน และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก 
โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ท าหน้าที่พัฒนา บริหารจัดการ และดูแล
ระบบส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน(G2B) โดยเร็ว 
สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการนาเข้าส่งออก ขั้นตอนกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวกับการนาเข้าส่งออก การออกใบอนญุาตและใบรับรอง โดยเฉพาะสินค้าน าร่อง5 ชนิด ได้แก่ น้ าตาล ข้าว 
ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSWให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายข้อมูลในกระบวนการนาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและ
กลไกขับเคลื่อนที่เก่ียวข้องในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะที่
ประตูการค้าส าคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดนและผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคน
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ด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและ
ระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเน้นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและนานาชาติ
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การ
การค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค 
(Trans-Pacific Partnership: TPP) เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา 
รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลและระบบตัว ชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 
3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
3.4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย 
1) พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
2) ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม และพัฒนากลไกด้านภาษี เพ่ือนามา
ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
3) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) 
ส าหรับอาคารใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจาหน่ายพลังงาน (Energy 
Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทั้งก าหนดนโยบายและมาตรการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าที่
ชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต 
4) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ส าหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจและการดารงชีวิต เพ่ือพัฒนา
ไปสู่การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และส่งเสริม
ให้เกิดการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถนา
ผลการด าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
3.4.2 จดัหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย 
1) จัดหาก าลังผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification)ที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
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ตามศักยภาพเชิงพื้นที ่พัฒนาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณพลัง
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงสอดคล้อง
กับปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าราย
พ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2) ส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และผลักดันการใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้คุ้มค่าเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) อย่าง
เหมาะสมและรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ในราคาที่เป็นธรรม และเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานน้ ามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนสงน้ ามันทางทอ 
3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดย 
1) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือนามาใช้ในการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในอนาคต โดย
ค านึงถึงการสร้างมาตรฐานและกากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจนการให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
2) ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ โดยค านึงถึงการก าหนดต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ตั้งแต่ขั้นการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง ระบบการจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้น
สุดท้าย 
3) ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้กลไกตลาดในการผลักดันให้
เชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนทั้งการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และครัวเรือน 
4) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ 
3.4.4 ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีในภาคพลังงาน 
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และการก าหนด
โครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภค 
3.4.5 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ 
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ให้
สามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย 
2) ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและก าหนดคุณภาพ
น้ ามันส าเร็จรูปร่วมกัน เพ่ือขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในการ
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เตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 
3) ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยนา ความรู้และความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยาย
ศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศบูรณาการ
การทางานร่วมกัน เพ่ือขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้านและสนับสนุนการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน
ในภูมิภาคอาเซียน 
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย 
1) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึง 
2) พัฒนาโครงข่ายวงจรสื่อสารระหว่างประเทศทั้งภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ าดาวเทียม และพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ต าแหน่งวงโคจรและคลื่นความถี่ทั้ง
ในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ เพ่ือสร้างมั่นคงและประสิทธิภาพให้แก่ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่าง
ประเทศ 
3) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนให้มีการบูรณาการใช้
โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดทาแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานและใกล้สิ้นสุดสัญญา
สัมปทานให้ชัดเจน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความซ้ าซ้อนและ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดย 
1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทา
แพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)ในภาคเกษตร ภาคการผลิต 
และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
2) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย โดย 
1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคม ให้สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ระบบซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณ ระบบสื่อสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถรองรับต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
3.5.4 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือ
ดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะความมั่งคง
ปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล3.5.5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอาทิ กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนด
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มาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยาย
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 
1) จัดให้มีแผนแม่บทการให้บริการน้ าประปาระดับภาคในระยะยาวทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าดิบ ระบบ
ผลิต ระบบท่อส่งน้ า ระบบจาหน่ายน้ า และประมาณการความต้องการใช้น้ า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบูรณา
การแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และเป็นแนวทางการด าเนินงานในการจัดหา
น้ าประปาให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2) ขยายก าลังการผลิต โครงข่ายท่อส่งน้ าและจาหน่ายน้ า ให้สามารถรองรับกับปริมาณความต้องการใช้น้ าที่
จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ในเขตภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ า แต่ประชาชนยัง
ไม่ได้รับบริการน้ าประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พ้ืนที่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
3) จัดหาน้ าสะอาดและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความจาเป็นขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน โดยให้ความส าคัญกับหมู่บ้านในชนบทที่ยังไม่มีน้ าสะอาดหรือระบบประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
และมีความพร้อมด าเนินการเป็นลาดับแรก 
3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม โดย) จัดทาแผนบริหารจัดการ
ด้านการใช้น้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาประเภทต่างๆ และใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) 
และการจัดเก็บค่าน้ าเสีย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสานึกให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดในภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
2) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ า โดยเฉพาะการใช้น้ าทะเลผลิตน้ าประปาด้วยต้นทุนที่ต่ าลง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่ง
น้ า การสร้างนวัตกรรมใหม่หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยประหยัดน้ าในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่วประเทศ โดย 
1) จัดทาแผนลดอัตราน้ าสูญเสีย ในพ้ืนที่เขตภูมิภาคที่ระบบประปามีอัตราน้ าสูญเสียสูง โดยก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการ เป้าหมายการลดน้ าสูญเสีย ดัชนีชี้วัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการลงทุนรายปีให้มีความชัดเจน
และตรวจสอบได้ รวมทั้งศึกษาระดับอัตราน้ าสูญเสียที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยศึกษาวิธีการลดน้ าสูญเสีย
ในเชิงกายภาพควบคู่กับต้นทุนการผลิตน้ าประปา เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าสูญเสียอยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการลดน้ าสูญเสียกับภาครัฐ และถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการระหว่างบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
เขตภูมิภาคเพ่ือให้ความช่วยเหลือทั้งในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดน้ าสูญเสีย3) พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการลดน้ าสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการแรงดันน้ าคู่ขนานไปกับการลดน้ าสูญเสียให้อยู่ในระดับตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และ
หน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของ
ประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพ่ือนาไปสู่การให้การบริการน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ
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กระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ าที่เชื่อถือได้ และการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ าที่เป็น
ธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

4. แผนรองรับ 
4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวง
คมนาคม 
4.2 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 
4.3 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan 2015: 
PDP 2015) 
4.4 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan 2015: EEP 2015) 
4.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan 2015: 
AEDP 2015) 
4.6 แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015) และแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 2015) 
4.7 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4.8 แผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาการประปานครหลวง(ปี 2561-2590) 
4.9 แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564 
5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
5.1 แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
5.1.1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง มีการลงทุนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร จ านวน 14 เส้นทาง ระยะทาง 
2,500 กิโลเมตร ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่ง
คอยช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช่วงประจวบคีรีขันธ์- ชุมพร ช่วง
ลพบุรี-ปากน้ าโพ ช่วงนครปฐม - หัวหิน ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ได้แก่ ช่วงปากน้ าโพ – เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี
ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา ช่วงหาดใหญ่ –
ปาดังเบซาร์ (ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า) และช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) 
2) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร อย่างน้อย 
1 เส้นทาง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลา
ด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2559– 2564) 
3) โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ ส าคัญของประเทศ ช่วงกาญจนบุรี – 
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ และกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง ช่วงเด่นชัย – ชียงราย – เชียงของ 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
5.1.2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 384 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่า
พระ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตและช่วงแบริ่ง –
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สมุทรปราการ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี – สุวินทวงศ์ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว– สาโรง สายสี
ชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และสายสีแดงช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และช่วงบางซื่อ – หัว
ลาโพง และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ได้แก่สายสี น้ าเงิน ช่วง
บางแค – พุทธมณฑลสาย 4 สายสีแดง ช่วงรังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต สายสีม่วง ช่วงเตาปูน –ราษฎร์บูรณะ สาย
สีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ – บางปู และสายสีเขียวช่วงคูคต – ลาลูกกา 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ 8 ปี (พ.ศ. 2557 – 2564) 
2) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่นเชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ 
ภูเก็ต หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) 
5.1.3 การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพ่ือเชื่อมการเดินทาง
ในพ้ืนที่ด่านการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประตูการค้าหลักที่ส าคัญของประเทศ อาทิ ช่วง
สงขลา – ชายแดนไทย (มาเลเซีย) ช่วงกาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ าร้อน และ โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก 
2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ อาทิ ทล.33 แยก
ปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี ทล.408 สงขลา – สามแยกทุ่งหวัง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) 
5.1.4 การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่ 
1) แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด 
(มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) และ 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564) 
2) แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด 
(มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) แผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่กรมท่าอากาศยาน ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4) แผนพัฒนาท่าอากาศยานเบตง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
5) แผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กองทัพเรือและบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.1.5 การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า ได้แก่ 
1) โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
2) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 1 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 
2559 – 2560) 
3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
4) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญขนาดใหญ่ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมเจ้าท่า ระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) 
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5.2 แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า ได้แก่ 
การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า ลานกองเก็บตู้สินค้า ในบริเวณพ้ืนที่
ประตูการค้าหลักของประเทศ และตามแนวเส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน
สู่ระบบรางและทางน้ า และการพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลัก เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ถนน 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564) 
5.3 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
5.3.1 แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตร หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3.2 แผนพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3.3 แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าหน่วยงานด าเนินงานหลัก 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3.4 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.3.5 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และระบบ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
5.4 แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน 
5.4.1 โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
5.4.2 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี (พ.ศ. 2557-2565) 
5.4.3 แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4.4 แผนงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่กระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4.5 โครงการนาร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response ระบบ Micro Grid 
และระบบกักเก็บพลังงาน หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4.6 โครงการเพ่ือพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4.7 โครงการเพื่อพัฒนาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้า หน่วยงานด าเนินงานหลักได้แก่ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 
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5.4.8 โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟอย่างเสรี หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.4.9 โครงการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating Storage & Regasification Unit:FSRU) หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5 แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
5.5.1 โครงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2556-2562) 
5.5.2 โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 12 ปี (พ.ศ. 2556-2568) 
5.5.3 โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หน่วยงาน
ด าเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี(พ.ศ. 2557-2561) 
5.5.4 โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 1.6 ล้านพอร์ต หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด 
(มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
5.5.5 แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5.6 แผนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
ส านักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5.7 แผนพัฒนาก าลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5.8 แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.6 แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา 
5.6.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปานคร
หลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2559-2565) 
5.6.2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 หน่วยงานด าเนินงานหลักได้แก่ การประปานคร
หลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
5.6.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2558 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 
5.6.4 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ปี 2558หน่วยงานด าเนินงาน
หลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี(พ.ศ. 2558-2560) 
5.6.5 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพขรบุรี ปี 2558 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 
5.6.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2559 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
5.6.7 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ าพอง (ระยะที่ 1)ปี 2559 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-
2561) 
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5.6.8 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา -แหลมฉบัง-ศรีราชาปี 2559 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ4 ปี (พ.ศ. 2559-
2562) 
5.6.9 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2560 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
5.6.10 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ าพอง (ระยะที่2-3) ปี 2560 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 
2560-2562) 
5.6.11 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) 
ปี 2560 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยระยะเวลาด าเนินการ 3 
ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
5.6.12 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปี 2560 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
5.6.13 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
5.6.14 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ 1-4)ปี 2561 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561-
2563) 
5.6.15 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ปี 2561 หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
5.6.16 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2562 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
5.6.17 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ 5-7)ปี 2562 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ3 ปี (พ.ศ. 2562-
2564) 
5.6.18 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี – หนองคาย ปี 2562 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ3 ปี (พ.ศ. 2562-
2564) 
5.6.19 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2563 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
5.6.20 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม -บางคล้า-แปลงยาว-คลองนา- 
เทพราช ปี 2563 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
5.6.21 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ปี 2563 หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี(พ.ศ. 2563-2565) 
5.6.22 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (ระยะที่ 2) ปี 2563 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) 
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5.6.23 โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2564 หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
5.6.24 โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง – ศรีราชา ปี 2564 หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) 
 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย
ความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน 
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก
โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ
ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาเป็นต้อง
ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงาน
ทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ 
เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการ
ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30 
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย
พ้ืนฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น 55 : 25 
: 20 
ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตัวชี้วัด 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย 
IMD อยู่ในลาดับ 1 ใน 30 
ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวน เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดย 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย 
และให้ความส าคัญกับการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทา
วิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่เทคโนโลยีทางการแพทย์
ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) 
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้ความส าคัญกับการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือการเข้าครอบครอง/รับช่วงต่อใน
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เทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือ
ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาใน
ลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้อง
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดย
อาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนหรือชุมชน 
3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ 
3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยที่นา
ไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการนา
เข้า 
3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องมาตรฐานสากล 
สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง 
ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยใน
ภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างทาวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 
3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้
แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิกองทุน มาตรการภาษี 
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน 
3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 
3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และ
ชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนัก
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวั ตกรรมและตัวอย่าง
ความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 



 ก-157 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคน
ในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการด าเนินงาน
ให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะ
ในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิต
ก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการ
ผลิตขั้นสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล 
และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนา
ตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
จะต้องมีการทาวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการทาธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและ
เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าใน
การลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาทางานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต
และภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก (Graphene)1 เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่
ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ 
ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย 
สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย 
2) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศด้วยการก าหนดเขตพ้ืนที่การส่งเสริม 
และมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือ
ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์
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อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้มีการวิจัยที่เข้มแข็งพร้อมเป็นกลไกช่วย
แก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับภาคเอกชน 
และภาคสังคม3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ทั้งด้านการ
วัด การสอบเทียบ การก าหนดและรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากล รวมทั้งเร่งยกระดับและส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการสนับสนุน
ทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม
ศักยภาพของภาครัฐ ทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government Service 
Platform) และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกระดมทุนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุนการระดมทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย6์) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐสามารถได้รับสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยและนา ผลงานวิจัยและ 1 เทคโนโลยีกราฟิก (Graphene) คือ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์
แห่งอนาคตที่จะมีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และพลังงานเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่
ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว หรือรัฐสามารถเรียกคืนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยเพ่ือความ
จาเป็นด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะหากไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอันสมควร 
3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงานทั้งหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย หน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการ
วิจัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในการด าเนินงานสร้างความชัดเจนในอ านาจหน้ าที่และการบริหาร
จัดการ รวมทั้งบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การ
จัดสรรตามผลงาน โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 
3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ทั้งด้านการสร้างความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอ่ืนๆ รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
4) สนับสนุนการจัดทาแผนที่นาทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap)และแผนปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดลาดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้อง
พัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยวสาขากีฬาที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
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5) สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และนา
งานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการ
วิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี และภาคชุมชนและสังคม 
6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก 
ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นที่
รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้คาปรึกษาและข้อแนะนา
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาลและสาธารณะ ส่งเสริมการ
ทูตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิง
นโยบายและการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

4. แผนรองรับ 
โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนที่เก่ียวข้อง อาทิ 
4.1 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 
4.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
4.3 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) 
4.4 กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) 
4.5 แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
4.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา อาทิแผนวิจัยด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น 
5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
5.1 แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 
ประกอบด้วย โครงการย่อย อาทิ โครงการร่วมทุนเพ่ือสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดในการด าเนินธุรกิจ 
5.1.1 หน่วยงานด าเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.1.2 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.2 แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมสูงในตลาดโลกในอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพ อาทิ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 
5.2.1 หน่วยงานด าเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2.2 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.3 โครงการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือนาขึ้นบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
5.3.1 หน่วยงานด าเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5.3.2 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิ
สังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทาให้เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่าย
ระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทาให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย 
ได้แก่การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตัวชี้วัด 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ตัวชี้วัด 4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและ
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
(1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1.1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนาความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1.2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก ในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยและกาแพงเพชร โดยฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 1.3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ และ
อุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
(2) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวพานักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนโดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมช่องทาง
การตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
(3) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ บริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิ จิทัล ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้ความส าคัญกับการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาด
เป้าหมายเฉพาะ 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (1) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคเหนือตอนล่างเป็นฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือ
ปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (2) ยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่ ส าคัญ โดยสนับสนุนให้
เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูปพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร กา
แพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน โดยนานวัตกรรมและ
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เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ (3) พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และกาแพงเพชร 
ให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน โดยนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็น
พลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็น
แหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทา
ลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบใน
ลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
การเกษตรอย่างทั่วถึง จัดทาโครงการผันน้ า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการ
ไปยังแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยกว่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพ้ืนที่
ต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัด
ตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทาเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัด
ระเบียบการเผาในพ้ืนที่เกษตร ก าหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" 
ก่อนช่วงวิกฤตหมอกควันของแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปทาปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัด
แท่งเพ่ือให้ไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือเผาในที่สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่า
ระดับประเทศ 10 ปี (1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้และ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (2) 
พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ  
3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย (1) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ดมหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี  (3) สนับสนุนเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ นาร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการ
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รวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็น
ต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภ าค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 
 (2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมาสุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการ
จับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ (3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ (4) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่าง
พืชอาหารและพืชพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและ 
ชวีมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่
นานาชาติ (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย 
นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้
ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก
ไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น (2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค(2) พัฒนา
แหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็ก
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ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจาย
น้ าให้นาไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าของ
จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก 
เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสี
เขียวชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย (2) พัฒนากาญจนบุรี - ราชบุรี – เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยง
กับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้ารวมทั้งยกระดับ
คุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 
2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ (1) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตอาหารของพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา  ราชบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้ าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐาน
ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกโดยเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เพาะปลูกมะพร้าว เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน (2) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรีตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจาหน่ายผลไม้เพ่ือการส่งออก โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อการแปรรูป 
และการจัดจาหน่าย (3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและราชบุรี และ สุกร 
ไก่ และเป็ดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (4) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ
ชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
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ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้านรวมทั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 
3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ท่ีได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้เป็น
ฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว (2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิง
สุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล (3) สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
(4 )  ฟ้ืน ฟูและอนุ รั กษ์ การท่ อง เที่ ยว ในจั งหวัดปราจี นบุ รี และสระแก้ ว ให้ เป็ นแหล่ งท่ อง เที่ ย ว  
อารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป4) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ าในภาคตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่ง
น้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง
พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาค
กลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
3.1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (1) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งการวิจัยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันตลอดจน
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศสามารถยกระดับ
รายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน (2) พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่
เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ อาทิ มะพร้าวกล้วยหอม มังคุด ทุเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการส่ งออก โดย
การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิตการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก (3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดย
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลาง อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ ามันครบวงจรและศูนย์กลางการ
ผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีรวมทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร
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ในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา (4) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ฟาร์ม รวมถึงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกา
สากลการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างยั่งยืน (5) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็น
ฐานการผลิตโคเนื้อที่มีเนื้อคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเลี้ยง 
การก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้า
ส่งออกส าคัญของพ้ืนที ่ 
2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่
เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (1) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ค า นึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือสาราญในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และทาให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการ
เดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสาราญ (2) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบก
บริเวณพ้ืนที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบนบกในบริเวณพ้ืนที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้ า
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  (3) 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่ อมโยง
กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งสร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน  (4) 
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคโดยยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมือง
มรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยโดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 
และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยนาร่องใน 3 อ าเภอ ได้แก่ เบตง 
หนองจิก และสุไหง-โกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผลไปพ้ืนที่ใกล้เคียง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวก การอนุมัติ
อนุญาตในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่และกับประเทศมาเลเซีย 
พัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวขึ้นสร้างความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐ ควบคู่กับการจัดทาแผนปฏิบัติด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิ เวศให้ เกิดความยั่ งยืนในพ้ืนที่ที่ เป็นแหล่งต้น น้ าของภาค ได้แก่จั งหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างจิต
สานึกในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังการบังคับใช้กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลเพ่ือลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 
3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลักพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพ
และทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม
อย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุลจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 
2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรปรับปรุงการรวบรวมขยะ การ
คัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจน
รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง 
3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ 
ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญต่อ
ระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้
หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้
เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดที่
เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้
บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนา
เมือง การจัดทาผังเมืองและการบังคับใช้ อีกท้ังเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนา
เมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาใน
รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)และนาข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 
3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการ
สื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ บางซื่อ จัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองที่เพ่ิมข้ึนรวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และ
มลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ2) พัฒนา
เมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการ
ธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทาง
สังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้นาให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม 
รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย 
โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจของชุมชนเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจ
การค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง 
3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และ
ธุรกิจด้านดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้ งสายหลักสายรอง การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ“สังคมดิจิทัล” และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุนการบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่
เชื่อมโยงระหว่างภาค ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืนๆ และ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมี
ระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม6) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาท ิ
เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
บริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้ าร้อน เมืองอรัญประเทศ
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เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการนาร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนแนว
ทางการพัฒนา 
1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการกากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ
ระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน 
2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก า เนิด ลดการ
รั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยเฉพาะในพ้ืนที่มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพ่ือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนใหม่ การอ านวยความสะดวกของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การจัดการผังเมืองและการบังคับ
ใช้ การจัดตั้งกองทุนในพ้ืนที่ของภาคอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างสมดุลของการพัฒนา 
3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวั นตก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจานวนมากขึ้น โดยพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือสาราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล มี
ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ ระบบขนส่งทางบกและทางอากาศ 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ได้แก่ท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง คือสุวรรณภูมิ 
ดอนเมืองและอู่ตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นและเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและตลาดโลก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า (น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
บุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และยกระดับ
บริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับ
เศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 
3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี 
เชียงรายและนราธิวาสแนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์
ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากท้ังนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบ
เบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการ
ผ่านแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 
2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต การค้า โลจิสติกส์การบริการ และการท่องเที่ยวให้สอดรับ
กับความได้เปรียบของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในด้านที่ตั้ง ทรัพยากรอัตลักษณ์และวัฒนธรรม และโอกาสจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อ
ยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ 
3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
และภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนารวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของพ้ืนที่ 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้ า และแปรรูปนากลับมาใช้ใหม่” รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน และการจัดการน้ าเสียตลอดจนการก าหนดมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก 
5) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนเพ่ือให้
ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การประกันสุขภาพ-การเข้าเมือง เป็นภารกิจร่วม
ภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจาตัวของแรงงานต่างด้าวในแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือสะดวกต่อการเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบ
ในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ 

4. แผนรองรับ 
4.1 การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 
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4.2 การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีแผนรองรับการด าเนินงาน อาทิ 1) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ขนส่งในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ 2) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. 2560-2564 
4.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการด าเนินงาน ได้แก่ 
1) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
2) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
3) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
4) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ  
5) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. แผนงานและโครงการส าคัญ 
ภาคเหนือ 
5.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
5.1.1 สาระส าคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาให้มีอัตลักษณ์และ
ความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
5.1.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
5.1.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.2 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 
5.2.1 สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานของภาคเหนือ
ตอนล่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
5.2.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานเกษตรจังหวัด 
5.2.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.3 โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 
5.3.1 สาระส าคัญ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือป้องกันปัญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
5.3.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.3.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 .4  โครงการขับ เคลื่ อน เกษตร อินทรี ย์ และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้ า เกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.4.1 สาระส าคัญ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและ
เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือ
สุขภาพและการส่งออก 
5.4.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
5.4.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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5.5 โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.5.1 สาระส าคัญ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บในแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าเลย ชี มูล สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนเอง 
5.5.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.5.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคกลาง 
5.6 โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง 
5.6.1 สาระส าคัญ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
5.6.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
5.6.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.7 โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
5.7.1 สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการแปรรูปให้มีความหลากหลาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
5.7.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
5.7.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม 
5.8.1 สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืน 
5.8.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.8.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ภาคใต้ 
5.9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 
5.9.1 สาระส าคัญ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีรูปแบบที่หลากหลาย มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
และตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราอย่างยั่งยืน 
5.9.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5.9.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.10 โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันและพ้ืนเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.10.1 สาระส าคัญ พัฒนาและส่งเสริมการการขยายพื้นท่ีปลูก ตลอดจนให้ความรู้ด้าน 
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เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันและพืชเกษตร 
เพ่ือเป็นวัตถุดิบ สามารถตอบสนองความต้องการการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.10.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 
5.10.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.11 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
5.11.1 สาระส าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์โคเนื้อศรีวิชัยซึ่งเป็นสายพันธุ์ประจาถิ่นภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทยให้มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของพ้ืนที่ โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มเพาะเลี้ยงจนถึงกระบวนการแปรรูปและจัดจาหน่าย พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งผลิตภัณฑ์ (Geographical Indication: GI) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
5.11.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการศึกษา/วิจัย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(คณะกรรมการ กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
5.11.3 กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.12 โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
5.12.1 สาระส าคัญ บูรณะโบราณสถานพระบรมธาตุมหาวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองนครศรีธรรมราชให้สอดรับกับการพัฒนาเป็น
เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้กับพ้ืนที่ 
5.12.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
5.12.3 กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.13 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.13.1 สาระส าคัญ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ถูก
สุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ 
5.13.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา 
5.13.3 กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวตอนในที่มี
ศักยภาพ 
5.14.1 สาระส าคัญ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพ้ืนที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ 
เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวและกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแห ล่ง
ท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.14.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
5.14.3 กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.15 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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5.15.1 สาระส าคัญ พัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และภูมิปัญหาท้องถิ่น ด้วยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง อ านวย
ความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาความรู้และคุณภาพการ
ให้บริการให้สามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.15.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรม 
และกระทรวงมหาดไทย 
5.15.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 
5.16.1 สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืน 
5.16.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง มหาดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.16.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)พ้ืนที่เมือง 
5.17 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง 
5.17.1 สาระส าคัญ การจัดสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม การจัดบริการทางสังคม การพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว การก าหนด
มาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอาชญากรรม 
อุบัติภัย และการจราจร 
5.17.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมการปกครอง จังหวัด ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง กรมการ
ขนส่งทางบก กรมอนามัย 
5.17.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
5.18 โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
จังหวัดระยอง 
5.18.1 สาระส าคัญ ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
5.18.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
5.18.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5.19 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
5.19.1 สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.19.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก ภาคเอกชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5.19.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
5.20 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และหนองคาย 
5.20.1 สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านการผลิตและโลจิสติกส์ 
5.20.2 หน่วยงานด าเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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5.20.3 กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก คิดเสรีเปิด
เสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ 
กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้า
และการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภุมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยง
ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ และใน
แต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความ
ร่วมมือในการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการ
ต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกเกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญใน
การพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึง
หุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่
ในการที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคในขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้น อาทิ ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความ
ร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทย
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อก าหนด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไก
สนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์
และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการ
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ด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนา
อนุภูมิภาคและภูมิภาค 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการ
ลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการ
ขนส่ง 
ตัวชี้วัด 1.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
ตัวชี้วัด 2.2 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด 2.4 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และ
เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
ตัวชี้วัด 3.1 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.2 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด 3.4 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และ
บริการ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ตัวชี้วัด 4.2 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและ
บริการของไทย โดยการผลักดันให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการอยู่แล้วให้
เกิดผลเต็มที่ และขยายความร่วมมือกับตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งความร่วมมือในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
ควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยความร่วมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหาตลาดใหม่และพันธมิตร
ทางการค้าใหม่ๆ 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจนในการที่จะมีกฎระเบียบมา
รองรับ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งช่วย
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่อมต่อเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจจาก
ภายนอกสู่พื้นที่การพัฒนาภายในประเทศไทย โดย 
3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและ
เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคในอาเซียนและ
อนุภูมิภาคข้างเคียง โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศมหาอ านาจของโลกและขั้วอ านาจใหม่
ในเอเชียในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยที่รัฐเป็นผู้ลงทุนนาในโครงการ
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการร่วมลงทุน
จากภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2.2 พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งทางบก 
(ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้า การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน
และการอ านวยความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง 
ระบบอ านวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เพ่ือใช้ศักยภาพของการเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจต่างๆ โดยจะต้องบูรณาการการเชื่อมโยงในแต่ละ
แนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเชื่อมต่อกับ
ภายในประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ภาคและเมือง 
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement:CBTA) ที่ทุกประเทศ 
GMS ได้ให้สัตยาบันแล้วให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ณ ด่านนาร่องระหว่างไทย-ลาว-
เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การด าเนินงานระหว่างไทย-กัมพูชาณ ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต 
การด าเนินงานระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ด่านเชียงของ-ห้วยทราย การเจรจากับเมียนมาเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการภายใต้ CBTA ในด่านนาร่องแม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และเพ่ิมด่านพุน้าร้อน-ทวาย 
และด่านสิงขร-มะริด การเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย -เมียนมา และการเจรจา
ความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการ
ให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพ่ิมมูลค่าธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างแหล่งปัจจัยการ
ผลิต ฐานการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาใน
ประเทศเพ่ือนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใน บนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์
จากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการส่งเสริมการเป็นที่ตั้งของบริษัทแม่หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้เต็มศักยภาพ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศ
ไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านและส่งเสริมการค้าและ
การบริการชายแดน เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและลดช่องว่างการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุน
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที่ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตและบริการร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในสถานะ
ที่มีความเสมอภาคต่อไปเมื่อทุกประเทศมีความพร้อมทั่วกัน ทั้งนี้ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในห่วงโซ่
การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านควรค านึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเป้าหมายเป็นหลัก 
3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนจากเงินทุนและองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดด
เด่น และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ซึ่งเป็นการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะใช้
ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2558 ที่ทาให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งผลิตและตลาด
เดียวกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อตกลง RCEP ในอนาคตที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเป็นฐานใหม่ในการ
ลงทุนและการส่งออกของไทย การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการผลิตได้และค้าขาย
เป็น การพัฒนาความเป็นสากลของบุคคลากรไทย การสร้างนักการค้าอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการค้าในภูมิภาค (Smart Traders)และการส่งเสริมการค้าที่ขับเคลื่อนหรือนา
โดยความต้องการในตลาด โดย 
3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุ รกิจร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากล
เพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันไทยก็ให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการสร้างแบรนด์ เพ่ือ
สร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
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3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดและเป็นอุปสรรคทางการค้า/การลงทุน รวมถึงการ
ผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน 
และเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องกฎ ระเบียบที่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองและระหว่างประเทศรวมทั้งการใช้ความร่วมมือรัฐและ
เอกชนในการเข้าถึงตลาดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการในตลาด 
3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละประเภท โดยจะต้อง
ค านึงถึงความส าคัญทางการค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ตลาดนั้นๆ 
3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี 
พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค เพ่ือส่งเสริม
ความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน
ร่วมกันในทุกมิติ โดย 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าการสร้างโอกาสและที่
ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
อาหาร และน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับการขยายความร่วมมือ
ระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 
3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนิน
นโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งใน
ระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อ่ืนๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือก
ของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความ
มั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ อาทิ 
เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณาเข้าร่วมกรอบที่
เป็นทางเลือกใหม่ อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลักษณะเชิงรุกตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดทาเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยออกสู่
ตลาดโลก 
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3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม และโอกาส
ในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันของตลาด
ภายในประเทศ 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกและมาตรฐานสากล
ต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบินตามที่ก าหนดโดย
องค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการทาประมงที่ผิดกฏหมาย (Illegal, 
Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ไทยมีบทบาทส าคัญและ
สร้างสรรค์ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยในโลกไซเบอร์ เป็นต้น 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ โดยการปรับกลไก
ภายในประเทศให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุกระดับอย่างมี
บูรณาการบนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้มีลักษณะการด าเนินงานภายใต้ทีมไทยแลนด์ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน อันจะส่ งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้าน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
ในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้าและไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ (2) การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทางภาษา การเสริมสร้างศักยภาพ และมีทัศนคติที่
เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก โดยประเทศไทยมีบทบาทนาในเวทีนานาชาติตามที่ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (3) การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการสร้างความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนไทย จากมุมมองของผลประโยชน์
ร่วมกันจากการสร้างสรรค์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้ งภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในวงที่กว้างข้ึน 

4. แผนงานและโครงการส าคัญ 
4.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
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(1) สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านอนุภูมิภาค 
และอาเซียน โดยมุ่งให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ มุ่งส่งเสริมและให้การสนับสนุน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มสาขาการผลิตและบริการที่มีความพร้อมเพ่ือส่งเสริมสาขาเป้ าหมายของไทย
ในอนุภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
พ้ืนที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายแดนโดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ(2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
4.2 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ด าเนินการภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS Strategic Framework) ปี พ.ศ. 
2555 – 2565 ดังนี้ 
4.2.1 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง 
1) สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศให้มีความต่อเนื่องและเป็น
โครงข่ายที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าข้ามแดน ภายใต้ความตกลง CBTA เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์รวมทั้งมุ่งพัฒนาเชิงพ้ืนที่เมืองชายแดนให้
สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วยกา ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
1.1) แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ระยะเวลา
ด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) 
1.2) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
1.3) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนแผนด าเนินงาน (Roadmap) ด้านพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 
ประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2561) 
1.4) แผนปฏิบัติการภายใต้การพัฒนาโทรคมนาคมและโครงข่ายทางด่วนข้อมูลสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขง 6 ประเทศ (ระยะท่ี 2) ระยะเวลาด าเนินการ 8 ปี (พ.ศ. 2559– 2566) 
1.5) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ระยะเวลา
ด าเนินการ 8 ปี (พ.ศ. 2558 – 2565) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร และส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
การต่างประเทศ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 – 2564 
4.2.2 แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
1) สาระส าคัญ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการจัดการด้านโลจิสติกส์และสนับสนุนการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมุ่งพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงาน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านท่องเที่ยวในภูมิภาค ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 



 ก-182 

1.1) แผนปฏิบัติการสนับสนุนหลักด้านการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (ระยะที่ 2) ระยะเวลา
ด าเนินการ 10 ปี พ.ศ. 2554– 2563 
1.2) แผนปฏิบัติการภายใต้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2563) 
1.3) แผนปฏิบัติการภายใต้การอ านวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ 
1.4) แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ระยะเวลา
ด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 – 2564 
4.2.3 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1) สาระส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค GMS 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
1.1) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ 
(ระยะท่ี 3) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 2561 – 2565 
1.2) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดริเริ่มเรื่องการอนุรักษ์ระเบียงความ
หลากหลายทางชีวภาพในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (ระยะที่ 3) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
2)  หน่ วยงานด า เนินการหลัก  กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 – 2564 
4.2.4 แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
1) สาระส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและพ้ืนที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
6 ประเทศ อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหม
ทางบกและทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีน มุ่งผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของแรงงาน และมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วยแผนงานโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.1) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ อาทิ (1) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2) การ
ผลักดันการด าเนินโครงการท่าเรือน้าลึกทวาย เชื่อมโยงกับท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด 
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย (3) โครงการก่อสร้างเส้นทางถนน 4 ช่องจราจรระหว่างชายแดนไทย-
เมียนมา ถึงพ้ืนที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (4) ก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์-พญาตองซู-ทันพยู
ไซยัด และอาคารด่านชายแดน (5) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
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(แหลมฉบัง-กาญจนบุรี) (6) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว และโครงการก่อสร้างด่านพรมแดน และถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 5 ณ บ้านสตึงบท 
เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา (7) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา (8) แผนงานการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ( 9) แผนงานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ (10) 
แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 
1.2) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก อาทิ 
(1) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี) และโครงการก่อสร้างอาคาร
ด่านพรมแดนบริเวณด่านแม่สอด-เมียวดี (2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 
(3) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน (4) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง 
จ.อุบลราชธานี-เมืองสาละวัน (5) สถานีระบบเสาส่งและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดย่อย 500 กิโลโวลต์ ระหว่าง
ไทย-สปป.ลาว (6) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม (7) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (8) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพแรงงานตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ (9) แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
1.3) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ อาทิ (1) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย (2) 
โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ าทง–ห้วยทราย สปป.ลาว (3) โครงการก่อสร้าง
ถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (4) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน (5) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (6) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ (7) แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบ
เชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร และส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
พลังงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 – 2564 
4.3 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 
1) สาระส าคัญ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในประเทศเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เกิดการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน และพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนเป็นประตูเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ โดยโครงการส าคัญ ได้แก่ 
1.1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา แห่งใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559-2562 และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (อาคารด่าน
ชายแดนขาเข้า) ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
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1.2) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเปซาร์ จังหวัดสงขลา ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
1.3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล แห่งใหม่ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-
2561) 
1.4) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาด าเนินการ2 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
1.5) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
1.6) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส แห่งใหม่(บริเวณสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งใหม่) 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
1.7) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโกลกที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 
1.8) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งที่สองที่อ าเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง 
รัฐกลันตัน ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
1.9) โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่ -เทศบาลนครสงขลา) ระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) (และขยายโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวไปยังทุกจังหวัด) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2563 
4.3.2 การค้าและการลงทุน 
1) สาระส าคัญ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมี
แผนงานพัฒนาส าคัญๆ ในพื้นที่ให้กลายเป็นฐานการผลิตเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตระหว่างกัน การ
เป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
พ้ืนที่ชายแดน โดยมีโครงการส าคัญ ได้แก่ 
1.1) โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียในพ้ืนที่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา-รัฐ
เกดะห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส-รัฐกลันตัน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ป ี
(พ.ศ. 2559-2563) 
1.2) โครงการเชื่อมโยงเมืองยางพาราไทย-มาเลเซีย ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
1.3) โครงการปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการค้าผ่านด่านชายแดนและด่านส่งออกอ่ืนๆ ระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
1.4) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแผนงาน IMT-GT ระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานสถิติแห่งชาติ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2564 
4.3.3 การท่องเที่ยว 
1) สาระส าคัญ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาในอดีตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติร่วมกัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านการด าน้ า ระยะเวลา
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ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวการด าน้ าระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2558-2561) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2564 
4.3.4 ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
1) สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือด้านพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ของไทย
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์และ
บริการฮาลาลในตลาดโลก โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้ 
1.1) โครงการพัฒนาระบบ IQRAH (H-numbers) ระหว่างไทยและมาเลเซียระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 
2559-2560) 
1.2) โครงการสร้างการยอมรับมาตรฐานฮาลาล IMT-GT ร่วมกันผ่านการพัฒนาบุคลากรในด้านการตรวจ
รับรองฮาลาล การร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านมาตรฐานฮาลาล ฮาลาลโลจิสติกส์และสายการผลิตฮาลาล รวมทั้ง
การตรวจรับรองทางห้องปฏิบัติการฮาลาล ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
1.3) โครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการฮาลาลระดับ SMEs ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) 
1.4) โครงการเสริมสร้างการนาผู้ประกอบการฮาลาลเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองฮาลาลตามมาตรฐาน IMT-GT 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2564 
4.3.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1) สาระส าคัญ ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะของแรงงานและมาตรฐาน
แรงงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทักษะระหว่างกันเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านความสามารถรองรับตลาดแรงงานที่ขยายเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมการพัฒนาภายใต้แผนงาน IMT-
GT ที่เก่ียวข้องในทุกด้าน โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้ 
1.1) โครงการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ IMT-GT ระยะเวลา
ด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
1.2) โครงสร้างเสริมสร้างความสอดคล้องด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองมาตรฐาน โดยอ้างอิง
มาตรฐานอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework : AQRF) ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 
1.3) โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงาน IMT-GT ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 
4.3.6 การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
1) สาระส าคัญ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการทาการเกษตรไปสู่ระดับห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ให้ความส าคัญการการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
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รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่ค านึงถึงการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
มีโครงการส าคัญ ดังนี้ 
1.1) โครงการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปเพ่ิมมูลค่า ผ่านการวิจัย
และพัฒนาร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และนักวิชาการ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 
1.2) โครงการพัฒนาคุณภาพแพะพันธุ์ Surath Red เพ่ือเสริมสร้างฐานการผลิตอาหารแปรรูปจากปศุสัตว์ใน
อนุภูมิภาค ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 
4.4 แผนงานโครงการที่ส าคัญภายใต้กรอบเอเปค 
4.4.1 การศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of 
the Asia-Pacific: FTAAP) 
1) สาระส าคัญ คาดว่าเป็นเป้าหมายการด าเนินงานของเอเปคภายหลังสิ้นสุดเป้าหมายโบกอร์ในปี 2563 โดย
ครอบคลุมประเด็นการค้าใหม่ๆ การวิเคราะห์โอกาส ความท้าทายข้อเสนอแนะ และขั้นตอนที่จะนาไปสู่การ
จดัตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งไทยให้ความส าคัญ อย่างไรก็ดี ระดับการพัฒนาและความ
พร้อมในแต่ละด้านของแต่ละเขตเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้น การสร้างเสริมศักยภาพและ
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรี
เอเชีย-แปซิฟิก จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ จัดทาการศึกษาให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 และอยู่ในช่วงรอสมาชิกต่างมี
ความพร้อมและเห็นพ้องตรงกันเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป 
4.4.2 การจัดทาแผนการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้าภาคบริการ 
1) สาระส าคัญ เป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าภาคบริการในปี พ.ศ. 2568 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ จัดทากรอบด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 และใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ภาคบริการ ในปี พ.ศ. 2568 
4.4.3 การปฏิบัติตามแผนด าเนินการความม่ันคงด้านอาหารของเอเปค ปี พ.ศ. 2563  
1) สาระส าคัญ การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง การเชื่อมโยงตลาดอาหารในภูมิภาค การเสริมสร้าง
บรรยากาศในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนระบบอาหารภายในภูมิภาคเอเปค และการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการกีดกันทางการค้าในภาคอาหารต่างๆ โดยคาดว่า
จะสามารถส่งเสริมการค้าอาหารในภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย โดยด าเนินการตามวาระบอราไคย์ ปี พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อมและรายย่อย ให้มีส่วนร่วมในการค้าภาคบริการ และในห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยผลักดันให้มีการ
จัดทายุทธศาสตร์เอเปคสีเขียวส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
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2) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2563 
4.4.4 การส่งเสริมการจัดทาข้อริเริ่มในการจัดทากรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน และการ
ส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ 
1) สาระส าคัญ ข้อริเริ่มให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ การใช้นวัตกรรม
ในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และการเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน และการเข้าถึงตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
ในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจ้างงานในภูมิภาค 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2560 
4.4.5 การจัดทากรอบแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปคภายใต้วาระใหม่ส าหรับการปฏิรูปโครงสร้าง
เอเปค ส าหรับปี พ.ศ. 2559-2563 
1) สาระส าคัญ เพ่ือสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปของประเทศซึ่งให้ความส าคัญกับการแข่งขันในตลาด ตลาด
ที่เปิดกว้าง เป็นระบบและมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น รวมทั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย สตรี เยาวชน แรงงานสูงวัย และผู้พิการ ตลอดจนนโยบายทางสังคมเพ่ือ
ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ 1) การปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงให้เป็นระบบและมีเครือข่าย
ความเชื่อมโยงข้อมูล 2) การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ความง่ายและคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ 3) การพัฒนาระบบและกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) 4) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพ่ือ
การพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และรายย่อย และ 5) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเอเปค และการส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว 
2) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2559-2563 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
        ( ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  สมุทรสาคร ) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้นเพ่ือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูป
การเกษตรและประมง และอุตสาหกรรมเหล็กต้นน ้า ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่โดดเด่น 
 - ภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่ส้าคัญต่อการกสรพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 -  การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้าให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแหล่งก้าเนิด
จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนโดยเฉพาะน ้าเสียของแม่น ้าสายหลักและขยะ 
 - ความท้าทายต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 2. ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 

 - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
 - จัดท้ายุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 - การรวมกลุ่มเกษตรและการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 - การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
 - การพัฒนาเมืองชายแดนและโครงสร้างพื นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมชายแดน 
 - การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการรวมทั งการลดผลกระทบและป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 
 - การวางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 3. ภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

 ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดสูงกว่าค่ากลาง โดยส่วนใหญ่มาจากขนาดเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม
ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศมาก ในขณะที่เศรษฐกิจภาคกลางเกษตรและบริการต่้ากว่าค่ากลางโดยเฉพาะ
ภาคการเกษตรต่้ากว่าค่ากลางเกือบครึ่งหนึ่ง ส้าหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่้า เนื่องจากภาค
การเกษตรและสาขาอุตสาหกรรมเกิดการหดตัว นอกจากนี ยังมีปัญหาในด้านการผลิตภาพแรงที่หดตัวลงจากปี
ที่ผ่านมา 
ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส าคัญ                                   

1). การปรับโครงสร้างการสร้างผลิตให้เกิดการสมดุล โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงการผลิตระหว่าง
ภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาอุสาหกรรม 

2). การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมให้สะอาดและปลอดภัย รวมทั งพัฒนาระบบการบริหาร
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จัดการของเสียและมลพิษจากการประกอบอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

3). การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพแรงงานให้มีทักษะฝีมือและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 

   4. ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

ตัวชี้วัด ประเทศ กลางล่าง 2 หน่วย 

ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 352,907.20 446,301.20 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร 76,498.83 39,690.56 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการ 188,181.68 165,171.28 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 1.03 -1.43 ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 0.03 -9.03 ร้อยละ 
การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 0.24 -2.16 ร้อยละ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 111,172.39 227,358.96 บาท/คน 
ผลิตภาพแรงงาน 110,622.02 332,958.69 บาท/คน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 0.70 -0.6 ร้อยละ 
อัตราการว่างงาน 0.83 0.57 ร้อยละ 
รายได้การท่องเที่ยว 20,405.19 44,716.94 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยว 13.10 25.24 ร้อยละ 
 5. วิสัยทัศน์ ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด พันธกิจ เป้าประสงค์รวม  

1)  วิสัยทัศน์ 
เป็นการผลิตและการบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2)  ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 

(1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น ้าและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

(2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
(3) ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื นที่เศรษฐกิจให้ครอบคลุม 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

3)  พันธกิจ 
(1)  สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น ้า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
(2) เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
(4) สร้างระบบเชื่อมดยงแหล่งท่องเที่ยว พื นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
(5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
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4)  เป้าประสงค์รวม 
(1) โครงสร้างพื นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 
(2) ทรัพยากรสัตว์น ้าที่เพ่ิมขึ น 
(3) สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
(4) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มขึ น 
(5) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 
(6) สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล 

 

6.  การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1)  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 

2)  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและศักยภาพสินค้า  และบริการ เพ่ือการ
ท่องเที่ยว การค้า และพื นที่ทางเศรษฐกิจ 

 

3)  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม 

4)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 
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  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพ.ศ.2561-2565 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
  เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้จากการ
เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มี
ต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด 
  เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้้าเหมาะกับ
การเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอ้ืออาทร
ต่อกันสังคมแห่งโอกาสส้าหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่ง
ความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 
  เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความ
มั่นคงทางอาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 
  เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา 
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และศาสนา 

 พันธกิจ (Mission) 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร
ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการ
จัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมความม่ันคง และคุณภาพชีวิต 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 
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 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
  3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานใน
การด้าเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้สูง 
  4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้้าให้สมดุล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการ 
ให้น  าหนักในการพัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 
  2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วย
ศาสตร์พระราชา 
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
  2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 
  3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่ม
จังหวัดยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
  4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร 
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
  5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
  6 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดใน
ทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
  7 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมี
ความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระเทศ 
  8 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  9 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การ
บริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
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  10 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติ
ลดลง อย่างต่อเนื่อง 
  11 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ 
  12 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วนมีส่วนร่วม จน
สามารถลดปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 
  13 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่มี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่ 
  14 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตรและ
หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
  1 ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิด
ประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล 
  2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาเมือง 
  3 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ 
  4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติ และการ
เติบโตสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และรองรับ
สังคมดิจิทัล 
  7 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุน
ชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 
  8 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  9 เสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการ
ภาครัฐเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
  10 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของ
ภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
  11 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุขด้านกลไกชุมชน 
และความฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
  12 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีที่
ซื่อตรงโปร่งใส 
  13 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนตลอดทั้งต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
  14 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
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  15 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และการจัดการใน
ระดับสากล 
  16 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ 
    และการเกษตรแบบครบวงจร 

เป้าประสงค์ 
   1.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชน
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
   1.2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัยเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวและการพัฒนา 
   1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
   1.4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
   1.5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
 ตัวชี วัด 

  1.1 จ้านวนรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชน 
  1.2 จ้านวนรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP 
  1.3 จ้านวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
  1.4 จ้านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด 
  1.5 จ้านวนรายได้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด (ผลไม้) 
  1.6 จ้านวนส่วนราชการที่พัฒนานวัตกรรมการบริการประชาชนบนระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ 

   1.1 ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง 
การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล 
   1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
   1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ 
   1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติ 
และการเติบโตสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
   1.6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
และรองรับสังคมดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้
    ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 
   2.1 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของ
จังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
   2.2 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระเทศ 
   2.3 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   2.4 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมี 
ธรรมาภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
 ตัวชี วัด 
   2.1 จ้านวนหมู่บ้านสุขภาพดี เข้มแข็ง 
   2.2 จ้านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสากล 
   2.3 จ้านวนเยาวชนอัจฉริยะคนเพชรบุรีแห่งอนาคต 
   2.4 จ้านวนคนจนที่ได้รับการพัฒนาจนหลุดพ้นความจน และพ่ึงพาตนเองได  
   2.5 จ้านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง 
   2.6 จ้านวนหน่วยงานรัฐของจังหวัดที่มีการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 
   2.7 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของหน่วยงานรัฐ 
   2.8 จ้านวนข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

กลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการ
ชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 
   2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
   2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
   2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง
รุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
   2.5 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุขด้าน
กลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
   2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคม
เพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

   3.1 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ปัญหาภัยทาง
ธรรมชาติลดลง อย่างต่อเนื่อง 
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   3.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
   3.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
จนสามารถลดปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 
   3.4 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่มี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุก
พ้ืนที ่
   3.5 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุนทาง
การเกษตรและหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
 ตัวชี วัด 
   3.1 จ้านวนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการปลูกเพ่ิม 
   3.2 ร้อยละหมู่บ้านที่มีระบบการจัดการภัยแล้ง ภัยน้้าท่วม และภัยธรรมชาติอย่าง
เข้มแข็ง 
   3.3 ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะตกค้างทั่วทั้งจังหวัด 
   3.4 จ้านวนแหล่งพลังงานทดแทนของจังหวัดที่สร้างสรรค์โดยชุมชน 

กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดทั้งต้นน้้ากลางน้้า ปลายน้้า 
   3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และการ
จัดการในระดบัสากล 
   3.4 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก-197 

1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดเพชรบุรี 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี  

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

 พอเพียง  และการท่องเที่ยว 
  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

         แนวทางการพัฒนา 
 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้้า พัฒนาระบบจราจร 
 งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้้า คูคลอง และระบบ

ชลประทาน 
 งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

           แนวทางการพัฒนา 
 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 งานด้านการศึกษา 
 งานด้านการสาธารณสุข 
 งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
 ฯลฯ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง  และการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 งานด้านการพาณิชกรรม 
 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานด้านการท่องเที่ยว 
 ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
 งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ฯลฯ 
  

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบรานวัตถุ 

 ฯลฯ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
 งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
 งานด่านการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 งานด้านการส่งเสริมค่านิยม12 ประการ 
 ฯลฯ 
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“เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน” 

   ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 2.1 วิสัยทัศน์  
 

 
 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนดังนั้น แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
โครงข่ายการคมนาคม และการเชื่อมต่อ ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนและการขยายตัวของชุมชน และมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในบริเวณพ้ืนที่ส าคัญ  
ของเมือง 

 เป้าประสงค์  
  1.มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน 
  2.เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

 ตัวช้ีวัด    
  1.ร้อยละของถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ก่อสร้างและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
  2.ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้มีความสะอาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง    

 ค่าเป้าหมาย 
  ถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 92 สาย 

 กลยุทธ์  
         1.พัฒนาสภาพพ้ืนผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ า ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
         2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพ้ืนที่ส าคัญ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เป็นเมืองที่สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ 
และการเกษตรแบบครบวงจร 



 
 

 ก-200 

  แนวทางที่ 1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมมี
ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
สังคมและชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพมีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 - 2565)  จึงเน้นการพัฒนาโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์  
 1.คนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข  

ตัวช้ีวัด            
 1.สัดส่วนที่ลดลงของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 

  2.ร้อยละของประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตอบ
แบบสอบถามว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 

 ค่าเป้าหมาย  
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  จ านวน 4,170 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน
พฤษภาคม  2562) 

 กลยุทธ์   
  1.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึกและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  6.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่
พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
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  แนวทางที่ 2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ
สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 
  แนวทางท่ี 2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  แนวทางที่ 2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
  แนวทางท่ี 2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง
รุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
  แนวทางที่ 2.5 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดี และอยู่ดีมีสุขด้าน
กลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
  แนวทางที่2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคม
เพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส    
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน งานด้าน
สวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) งานด้านการศึกษา งานด้านการสาธารณสุข 
งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนางานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ าล าคลองในเขตเทศบาลต าบลบ้าน

แหลม ที่ประสบภาวะตื้นเขิน การลุกล้ า การทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง ในแม่น้ าล าคลองท าให้น้ าในแม่น้ าล า
คลอง มีคุณภาพต่ ากระทบต่ออาชีพประมงพ้ืนบ้านและการระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และต้นทุนทางเศรษฐกิจในด้านอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ าล าคลอง 
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและถูกวิธี 

เป้าประสงค์  
  1.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

 ตัวช้ีวัด    
  1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
  2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะที่ได้จากการคัดแยกขยะ 
  3.เกณฑ์ดีที่เพ่ิมข้ึนของคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  4.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนที่รุกล้ าแม่น้ าล าคลอง 
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 ค่าเป้าหมาย  
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  จ านวน 4,170 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน
พฤษภาคม  2562) 

 กลยุทธ์   
  1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อม 
  2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เป็นเมืองปลอดมลพิษและมีสิ่งแวดล้อมดี 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่ งยืน
  แนวทางที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดทั้งต้นน้ ากลางน้ า ปลายน้ า 
  แนวทางที่ 3.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ และการ
จัดการในระดับสากล 
  แนวทางท่ี 3.4 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งาน
ด้านการจัดการขยะในชุมชน งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกด้าน ดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
(พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส  ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาล 

เป้าประสงค์  
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 ตัวช้ีวัด    
  1.ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
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 2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน 
 ค่าเป้าหมาย 
  ส่วนการงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาล จ านวน 169 คน 

 กลยุทธ์   
  1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
  2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
  3.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4.การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเอง
ได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
  แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  แนวทางที่ 2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก
ของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
  แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคม
เพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร งานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการป้องกันการทุจริต งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร งานด้านการปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ท้องถิ่น งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับการ
ประมงทะเลซึ่งมีทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงหอย และเก็บหอยจากธรรมชาติ และ
รับจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น เป็นลูกเรือประมง รับจ้างแกะปู แกะหอย ท าปลาหมึก ท าปลาทั้งสด
และแห้งและยังมีอาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป งานบริการ รับราชการ เป็นต้น โดยที่พ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของอ าเภอบ้านแหลมในด้านการค้าและพาณิชยกรรม ที่จ าหน่ายเครื่อง
อุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นแก่การครองชีพ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อยู่บ้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวก
ที่ 2 จ านวน 6 โรงงานซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอาชีพประมงทั้งสิ้น 
  จากการที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแหลม เชื่อม
ต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ คือ  หาดเจ้าส าราญและหาดชะอ า และตัวเมืองเพชรบุรี สามารถเป็นทาง 
เลือกของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางท่ัวไป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่ว่าจะเดินทางไปตัวเมืองเพชรบุรีหรือไปหาด
เจ้าส าราญหรือหาดชะอ า ทุกเส้นทางต้องผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ในขณะที่พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลมเป็นแหล่งประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน แหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ใน
แต่ละวันจะมีผลผลิตที่เป็นอาหารทะเลสดถูกส่งออกไปจ าหน่ายยังพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนมาก บางส่วนก็ถูก
น ามาแปรรูปเพ่ือส่งขายต่อ แต่เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายอาหารทะเลเพ่ือรองรับ
ผลผลิตในส่วนนี้จึงต้องส่งขายต่อบางครั้งก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถหาซื้อ
อาหารทะเลสดในพื้นที่ได้ทุกเวลา จะมีก็แต่เฉพาะช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นตลาดของคนในชุมชนเท่านั้น 
 

  สภาพการณ์ทางสังคม 
  การรวมตัวของประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมจะเป็นไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์
คืออาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ าเพชรบุรี ล าคลองสายต่างๆที่เป็นสาขาแยกจากแม่น้ าเพชรบุรีและตามแนวถนนสาย
หลักในเขตเทศบาล คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนบ้านแหลมโดยก าเนิดหรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปตั้ ง
รกรากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมแบบถาวร ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะเป็นแบบปฐมภูมิ
คือจะรู้จักกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และการที่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม
ไม่มีสถานบันเทิงเริงรมย์ ร้านอาหารกลางคืนมีจ านวนน้อยมากและล้วนเป็นร้านอาหารส าหรับครอบครัว จึง
ท าให้สถิติการเกิดคดอีาชญากรรมต่างๆค่อนข้างต่ า 
  แต่ ณ ปัจจุบัน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ
รับจ้างที่เกี่ยวกับอาชีพประมงจ านวนมาก และรวมกลุ่มกันอยู่อาศัยในบ้านเช่า หอพัก เป็นกลุ่มๆ ปัญหาของ
แรงงานต่างด้าวในขณะนี้คือเรื่องการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 

  สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลักษณะ
ดินเค็มและน้ าทะเลท่วมถึงท าให้ไม่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านพ้ืนที่เขตเทศบาลไปออก
ทะเลที่บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 8 และมีล าคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลอีก 15 สาย ระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุรี
และคลองสายต่างๆขึ้นลงตามระดับน้ าทะเล สภาพของแม่น้ าเพชรบุรีจะมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ตลอดแนว
สองฝั่งและมีเรือประมงจอดเป็นช่วงๆ ส่วนสภาพล าคลองจะมีพ้ืนที่ป่าโกงกางริมสองฝั่งคลองบางสาย และมี
บางคลองที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อาศัยสองฝั่งคลองและล าคลองมีสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่พ้ืนที่แนวป่า
โกงกางมีส่วนท าให้ล าคลองแคบลง 
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จะท าการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมและวิเคราะห์องค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน โดยท าการส ารวจสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและการ
บริการสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้น าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรม
ต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลมเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ของอ าเภอบ้านแหลม ของจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในระดับประเทศ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีหน่วยหรือ 
ขอบเขตในการวิเคราะห์จากพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมี
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์  ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ ที่อยู่
นอกเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. เป็นเมืองศูนย์กลางของอ าเภอบ้านแหลม 
2. มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงทั่วเขตเทศบาลฯ 

และเชื่อมต่อกับท้องถ่ินอื่นในอ าเภอและจังหวัด 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุม

พื้นที่เขตเทศบาลฯ                 
4. ไม่มีครัวเรือนตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่ตก

เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ไม่มี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ เขต

เทศบาล 
6. มีแม่น้ าเพชรบุรีเป็นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและ เป็น

แหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภค  บริโภคของคนในเขต
เทศบาล 

7. เป็นแหล่งรวมผลผลิตอาหารทะเลสดและอาหารทะเล
แปรรูป 

8. ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนสายส าคัญที่
เชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 2 ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี 

9. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาด้านประมงพื้นบ้านและการ
แปรรูปอาหารทะเล 

1. ถนนในเขตเทศบาลฯที่เป็นถนนสายรองคับแคบและ
ถนนบางส่วนยังไม่มีท่อระบายน้ าส าหรับรองรับน้ าเสีย
จากครัวเรือน ท่อระบายน้ าที่มีอยู่เดิมก่อสร้างมาเป็น
ระยะเวลานานและขาดการบ ารุงดูแลรักษาท าให้ท่อ
ระบายน้ าส่วนใหญ่มีดินเลนตกค้างและแข็งตัวอยู่ตลอด
แนวท่อเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า 

2. ไม่มีระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่เขตเทศบาล 
3. ไม่มีสถานที่จอดรถเพียงพอในย่านการค้า 
4.  ขาดความหลากหลายในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว 
5. แม่น้ าเพชรบุรชี่วงทีไ่หลผา่นเขตเทศบาล              

ตื้นเขินเป็นบางช่วงและมีคลองซอยแยกจ านวนมากแต่
อยู่ในภาวะตื้นเขินและการรุกล้ าล าคลอง 

6. ไม่มีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวมในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ 

7. ขาดการสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านประมง 
พื้นบา้นและการแปรรูปอาหารทะเล 

8. ไม่มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
9. การรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการยังมีน้อย  
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ปัจจัยภายใน (ต่อ) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 

10. ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ ายังมีการทิ้งขยะลง
ไปในแม่น้ าล าคลอง 

11. มีแรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลและทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ไม่รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในแหล่งที่อยู่อาศัย 

12. ขาดระบบบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

13. ป้ายบอกทางจราจรและป้ายแนะน าเส้นทางยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ในจุดส าคัญที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังพื้นที่อื่นๆ 

14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของเทศบาล
ยังมีน้อย 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อที่สะดวกและ

มีเส้นทางสายพระราม 2 ถึงอ าเภอชะอ า(เส้นทางลัดที่
ช่วยย่นระยะทาง)เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวท าให้
อ าเภอบ้านแหลมเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญสร้างโอกาสใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชองชุมชนด้านการค้าการลงทุน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

2. ในท้องถิ่นใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวถึงกันได้เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
 

1. มีประชากรแฝงทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าวและอื่นๆมา
อยู่อาศัยในเขตเทศบาลจ านวนมากอาจเป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุขในอนาคต 

2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงมีผลกระทบกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของอาชีพประมงพื้นบ้านและข้อก าหนด
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบกับ
อาชีพประมงขนาดใหญ่ 

3. แม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านอ าเภอบ้านแหลมอยู่
ในช่วงปลายน้ าจึงเป็นแหล่งรับรวมมลพิษทางน้ าทั้ง
จากต้นน้ าและจากคนในชุมชนส่งผลให้คุณภาพน้ าต่ า
มีผลกระทบต่ออาชีพประมง 
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2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน  เป็นการวิเคราะห์เชิงโครงการ/กิจกรรม โดยมีหน่วย
หรือขอบเขตในการวิเคราะห์  คือองค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลม ดังนั้นสิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหารและ
องค์ประกอบขององค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลม   เช่น สภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติต่างๆ หรือสิ่งที่ปรากฏหรือ
มีอยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลสามารถควบคุม ก ากับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์    
ส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่เทศบาลฯไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอก
องค์กรเทศบาลฯ ก็ตามจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารและสภาเทศบาลมีความเป็นเอกภาพ  
2.   ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

เอ้ือต่อการพัฒนาเทศบาลฯโดยรวมและไม่ขัดแย้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

3.   มีระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการด้านรายได้ของเทศบาลฯ 

4.   บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติ 
     งานโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศอ่ืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1.   จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละ
ด้านมีจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานใน
แต่ละภารกจิ 

2.   ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ๆเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากไม่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่มีการลงทุนในกิจการใหม่
เพ่ิมข้ึน 

3.   การตราเทศบัญญัติหรือข้อก าหนดที่จะบังคับใช้ 
     ในเขตเทศบาลฯ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้อง 
     กับสภาพการณ์ปัจจุบันและการบังคับใช้ไม่สมบูรณ์ 
4.   ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล 
5.   ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 
     ต่อเนื่อง 
6.  ขาดการให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและ 
    ขาดการบูรณาการงานของแต่ละหน่วยงาน 
7.  ขาดความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ 
    ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอที่จะ 
    ตอบสนองต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล 
8.  ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 

 
ปัจจัยภายนอก 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาเมือง 

 
 

1. แผนชุมชนขาดความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน

ยังไม่ทั่วถึง 
3. มีที่ดินทิ้งขยะเป็นของตนเอง แต่ตั้งอยู่ในเขตการ

ปกครองของท้องถิ่นอ่ืน 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแหลม เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองตั้งแต่เข้าเขต อบต.คลองโคน ผ่านต าบลยี่สาร ต าบล
บางตะบูน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีการขยายตัวของเมืองออกไปตามแนวถนนคลองโคน -บางตะบูน 
มีบ้านเรือนและร้านอาหารเกิดขึ้นตลอดแนวถนนเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในเส้นทางสายนี้ ยังไม่มีร้านอาหารทะเล 
ร้านของฝากประเภทอาหารทะเลแปรรูปเกิดขึ้นใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางสายนี้ผ่านเลยไปเป็นส่วน
ใหญ่มีเพียงส่วนน้อยที่จะแวะชมเมืองหรือแวะเที่ยวไหว้พระที่วัดในกลาง วัดต้นสนจึงไม่ท าให้การท่องเที่ยว
ผ่านเส้นทางสายนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมในขณะนี้ แต่ปริมาณรถของ
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นและการใช้ความเร็วสูงส่งผลต่อความปลอดภัยในการจราจรในเขตเทศบาลที่ถนน
ค่อนข้างแคบและเป็นถนนที่อยู่ในย่านชุมชนที่มีการสัญจรพลุกพล่าน 
  ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวในอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีการขยายตัว
ของแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มก้อนและมีการค้าขายกันเองมากขึ้น สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องโรคติดต่อส าคัญที่
สูญหายไปจากประเทศไทยแล้วอาจหวนกลับมาอีกโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพาหะอีกทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยและความแออัด กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงการทิ้ง
ขยะลงแม่น้ าล าคลอง เป็นปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขและเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
  การที่พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นเมืองประมงคุณภาพน้ าของแม่น้ าเพชรบุรีที่
เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยจึงเป็นผลเชื่อมโยงกันและส่งผลต่ออาชีพประมงพ้ืนบ้านหรือประมงชายฝั่งโดยตรง 
แต่เนื่องจากแม่น้ าเพชรบุรีในส่วนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าก่อนออกสู่ทะเล
การดูแลรักษาแม่น้ าจะต้องท าร่วมกันทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เพราะอย่างไรก็ตามพ้ืนที่ปลายน้ าก็
จะต้องรับเอาขยะและน้ าที่ไหลมาจากต้นน้ าและกลางน้ า 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม พ.ศ.2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแขง่ขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
และยั่งยั่น 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและรบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัมนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังมคมไทย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพ
สินค้าและบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวการและพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างต้นทุน
ทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์     
จังหวัดเพชรบุรี 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ความม่ันคงสันติสุขและสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร
และให้เติบโตจากฐานการเกษตร
แบบครบวงจร  

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
การค้า การผลิต การบริการและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม พ.ศ.2561-2565 (ต่อ)  

ยุทธศาสตร์     
จังหวัดเพชรบุรี 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ความม่ันคงสันติสุขและสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร
และให้เติบโตจากฐานการเกษตร
แบบครบวงจร  

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
การค้า การผลิต การบริการและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมี

ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา

การเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 
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 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 
วิสัยทัศน ์ “เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นเมืองทีป่ระชาชนอยู่ดีมีสุข  อย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

การพัฒนาเมือง 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

การบริหารจัดการ
ขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 

1.มีถนนที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อ
ภายในพื้นที่เทศบาลอย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมและการ
ขยายตัวของชุมชน 
2.เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

1.คนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุข 
 

1.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดี ลดมลพิษ ลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
 

1.พัฒนาศักยภาพองค์กร
และเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 
 

ค่าเป้าหมาย 
ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
จ านวน 92 สาย 

 

4,065 ครัวเรือน 
(ในเขตเทศบาลต าบล

บ้านแหลม) 
ข้อมูล ณ พ.ย.2559 

 

4,065 ครัวเรือน 
(ในเขตเทศบาลต าบล

บ้านแหลม) 
ข้อมูล ณ พ.ย.2559 

 

ส่วนการงานและ
บุคลากรสังกัด

เทศบาล  169  คน 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจร
ให้ได้มาตรฐาน มีระบบ
ระบายน้ า ทางเท้า ไฟจราจร 
ไฟส่องสว่าง 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สองข้างถนนและพื้นท่ีส าคัญ 

1.พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน 
3.เสริมสร้างค่านิยม 
จิตส านึกและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เสริมเสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชุน 
5.สร้างอาชีพให้กับประชาชน
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
2.การพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
3.การพัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.การสร้างระบบตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน 
1.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
7.แผนงานอุตสาหกรรมและการยา 

1.แผนงาน
สาธารณสุข 
2.แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
3.แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 
7.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
8.แผนงานการพาณิชย์ 
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      ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 
 
 

การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการพัฒนา 
เมือง 
 

-บริการชุมชนและสังคม 
-เศรษฐกิจ 
 
 

-งานรักษาความสงบ 
-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลดัเทศบาล 
กองช่าง 
กองช่าง 

 

- กองสาธารณสุขฯ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและ 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

-บริหารทั่วไป 
 
 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
-การด าเนินงานอ่ืน 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-งานรักษาความสงบ 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข  
-เคหะและชุมชน 
 
-สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-งบกลาง 
 

ส านักปลดัเทศบาล 
ส านักปลดัเทศบาล 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

ส านักปลดัฯ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

ส านักปลดัฯ 

- กองช่าง 
- กองคลัง 

3 
 
 
 

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 
 
-สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลดัฯ 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
 
 

- กองช่าง 
- กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 

4 
 
 
 
 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ
องค์กร 
 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-งานรักษาความสงบ 
-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
ส านักปลดัฯ 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 

รวม  4  ยุทธศาสตร์ 
 



 
 

 

แบบ ผ.01 

ก-213 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงสรำ้ง
พ้ืนฐำนและกำรพัฒนำเมือง
  1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 500,000               1 500,000               
  1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 20,000                 1 15,000                 1 15,000                 4 50,000                 
  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3                276,000 4                926,000 6             3,930,000 7             5,980,000 4                730,000 24 11,842,000          
  1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 21,566,400          13 3,900,445            15 34,741,500          17 19,916,900          7 2,650,000            60 82,775,245          

รวม 13 21,862,400       17 4,826,445        23 39,186,500       24 25,896,900       12 3,395,000         89 95,167,245       
  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำและสง่เสรมิ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 256,000               11 419,000               14 1,719,000            12 519,000               12 519,000               57 3,432,000            
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 105,000               7 175,000               3 155,000               7 175,000               5 145,000               26 755,000               
  2.3 แผนงานการศึกษา 13 11,649,510          17 11,932,760          22 11,776,760          22 11,908,760          22 11,948,760          96 59,216,550          
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 20 1,285,000            24 1,437,200            17 1,180,200            17 1,180,200            17 1,180,200            95 6,262,800            
  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 324,000               2 324,000               2 324,000               2 324,000               2 324,000               10 1,620,000            
  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 825,000               8 395,000               10 810,000               8 395,000               9 795,000               44 3,220,000            
  2.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 14 886,000               15 946,000               17 3,486,000            16 1,026,000            16 1,026,000            78 7,370,000            
       นันทนาการ
  2.8 แผนงานงบกลาง 3 22,800,000          6 23,420,000          6 23,620,000          6 23,820,000          6 24,020,000          27 117,680,000        

รวม 73 38,130,510       90 39,048,960       91 43,070,960       90 39,347,960       89 39,957,960       433 199,556,350      

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 
 



 
 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

  ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรขยะ
และกำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000                 1 10,000                 1 10,000                 1 10,000                 1 10,000                 5 50,000                 
  3.2 แผนงานการศึกษา 1 27,000                 1 27,000                 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 112,000               7 112,000               6 109,000               6 109,000               6 109,000               32 551,000               
  3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 8 4,863,000            11 4,919,000            8 4,315,000            8 4,315,000            8 4,315,000            43 22,727,000          
  3.5 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 100,900               7 999,000               6 2,830,000            2 600,000               17 4,529,900            

รวม 19 5,112,900        19 5,041,000         22 5,433,000         21 7,264,000         17 5,034,000         98 27,884,900       
 • ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรบรหิำร
จัดกำรองค์กร
  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18 2,323,000            21 14,914,000          22 3,147,000            12 1,222,000            13 1,134,000            86 22,740,000          
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 10,000                 1 10,000                 1 40,000                 1 40,000                 1 40,000                 5 140,000               
  4.3 แผนงานการศึกษา 12 4,883,800            10 4,812,300            19 14,216,000          9 1,462,000            7 762,000               57 26,136,100          
  4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 250,658               4 523,671               3 209,813               2 70,000                 2 70,000                 14 1,124,142            

รวม 16 5,144,458        15 5,345,971         23 14,465,813       12 1,572,000         10 872,000           76 27,400,242       

รวมทัง้สิ้น 121 70,250,268 141 54,262,376 159 102,156,273 147 74,080,860 128 49,258,960 696 350,008,737

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และการพัฒนาเมือง 
 
 



 
 

1 
 

แบบ ผ.02 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
บริเวณส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
ต้าบลบ้านแหลม 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานมีช่องทาง
ระบายน ้าจากผิวจราจร 

- ท้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า  
ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 
0.45 เมตร ยาว 72.00 เมตร 

- - 500,000 - - - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

- เด็กนักเรียนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ไปยังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
อาคารอเนกประสงค์
ของเทศบาลต้าบล
บ้านแหลม 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  1  โครงการ - - 500,000 - -    

 
 
 
 
 



 
 

2 
 

แบบ ผ.02 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
จัดระเบียบแผง
ลอย หาบเร่  
เสน่ห์เมือง 
บ้านแหลม 

- เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ข้อกฏหมายระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติตามเทศบัญญัติและ
ตามประกาศของเทศบาลต้าบล 
บ้านแหลม 
- เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการตั งวางสินค้าต่างๆ 

-  จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่
ประกอบการหาบเร่แผงลอย
และผู้ประกอบการแปรรูป
สินค้าประมง (ตากปลาตาก
หอย) ในเขตเทศบาล 

15,000 - 15,000 - 15,000  -ร้อยละของ
ผู้ประกอบการหาบ
แร่  แผงลอย
ผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าประมง 
(ตากปลาตากหอย) 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- ผู้ประกอบการหาบเร่
แผงลอย ผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้าประมง (ตาก
ปลา ตากหอย) ให้ความ
ร่วมมือในการตั งวางสินค้า
ไม่เกะกะกีดขวางทางราจร
หรือไม่รุกล ้าผิวจราจร 

ส้านักปลัด 
เทศบาล 

งานเทศกิจ 

2 โครงการจัด
ระเบียบป้ายใน
เขตเทศบาล
ต้าบลบ้านแหลม 

- เพื่อก้าหนดแนวทางการติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์ทั งของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนในเขตเทศบาล 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
- เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้
ถนน 

- จัดประชุมแกนน้าชุมชนเพื่อ
ส้ารวจและก้าหนดจุดติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆให้
เป็นสถานท่ีกลางท่ีเหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์สถานท่ีกลาง
ส้าหรับติดตั งป้ายให้ประชาชน 
ภาคเอกชนและส่วนราชการ
ต่างๆรับทราบ 

5,000 - - - - -ร้อยละของจ้านวน
ชุมชน 9 ชุมชนท่ีมี
ผู้แทนเข้าร่วมการ
พิจารณาก้าหนดจุด
ติดตั งป้าย 
 

-พื นท่ีเขตเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่
มีป้ายประชา สัมพันธ์
ติดตั งระเกะระกะและบด
บังวิสัยทัศน์ของผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ส้านักปลัด 
เทศบาล 

งานเทศกิจ 

รวม  2  โครงการ 20,000  -    15,000  -    15,000     
 



 
 

3 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนสาย
เมนไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั งระบบ
ควบคุมการปิด-เปิด 
อัตโนมัติ หมู่ท่ี 1, 7 
และ 10 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
สายเมนไฟฟ้า
สาธารณะท่ีช้ารุด
เสื่อมสภาพท้าให้
ไฟฟ้าสาธารณะ
ติดๆ ดับๆ 
- เพื่อลดการใช้
ก้าลังคนในการ
ควบคุมการปิด-เปิด
สวิทซ์ไฟฟ้า
สาธารณะ 

- เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
ติดตั งระบบควบคุมการปิด-เปิดอัตโนมัติ  
-  หมู่ท่ี 1 ระยะทาง 3,200.00 เมตร 
พร้อมติดตั งระบบควบคุมการปิด-เปิด 
อัตโนมัติ จ้านวน 1ชุด 
-  หมู่ท่ี 7 ระยะทาง 4,300.00 เมตร 
พร้อมติดตั งระบบควบคุมการปิด-เปิด 
อัตโนมัติ จ้านวน 2 ชุด 
-  หมู่ท่ี 10 ระยะทาง 3,000.00 เมตร 
พร้อมติดตั งระบบควบคุมการปิด-เปิด 
อัตโนมัติ จ้านวน 1 ชุด 

- 650,000 - - - -ไฟฟ้าสาธารณะ 
ในพื นท่ีหมู่ท่ี 1,7 
และ 10 ได้รับ
การซ่อมเปลี่ยน
ระบบสายเมน
ไฟฟ้าและติดตั ง
ระบบควบคุมการ 
ปิด-เปิดอัตโนมัติ
ตามเป้าหมาย 

-ไฟฟ้าสาธารณะ 
ในพื นท่ีหมู่ท่ี 1,7 
และ 10  
มีความปลอดภัย
และสามารถ 
ใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

2 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะถนนนาค
ธวัช และซอยเทศบาล 
26 หมู่ท่ี 2 

-เพื่อติดตั งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ทดแทนของเดิมท่ี
เสาไฟฟ้า 
ช้ารุดสายไฟเส่ือม 
สภาพ 

ติดตั งเสาเหล็กกิ่งเดียวสูง 7.00 เมตร 
พร้อมโคมแบบไฮเฟรชเชอร์โซเดียม 250 
วัตต์ จ้านวน 29 ต้น 

- - 1,200,000 - - -ถนนนาคธวัช
และซอยเทศบาล 
26 หมู่ท่ี 2  ได้รับ
การติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะตาม
เป้าหมาย 

-ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนนาคธวัชและ
ซอยเทศบาล 26 มี
ความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

 
 
 
 



 
 

4 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการบ้ารุงดูแล
รักษาต้นไม้เกาะกลาง
ถนน ทางเท้าและ
พื นท่ีสีเขียวและท่ี
สาธารณะ 

-เพื่อให้ต้นไม้เกาะ
กลางถนน ทางเท้า
และพื นท่ีสีเขียวและท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
บ้ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องสม่้าเสนมอ 

-จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
บ้ารุง รักษาต้นไม้เกาะ
กลางถนน ทางเท้าและ
พื นท่ีสีเขียวและท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลจ้านวน 2 คน
ต่อปี 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของต้นไม้
เกาะกลางถนน ทาง
เท้าและพื นท่ีสีเขียว
และท่ีสาธารณะใน
เขตเทศบาลท่ีมีความ
สวยงามอยู่ตลอดเวลา 

-ต้นไม้เกาะกลาง
ถนน ทางเท้าและ
พื นท่ีสีเขียวและท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลมีความ
สวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

กองช่าง 
งานสวน 
สาธารณะ 

4 โครงการถนนสวยงาม -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนสายต่างๆในเขต
เทศบาลตามท่ีท่ี
ประชุมแกนน้าชุมชน
คัดเลือกในแต่ละปี  

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 
1 สาย ตามท่ีท่ีประชุม
แกนน้าชุมชนคัดเลือก
และเข้าร่วมด้าเนินการ
กับเทศบาล โดยการ
ทาสีสัญญาณจราจรตาม
แนวคันหินทางเท้า ทาสี
สะพาน ติดตั งป้าย
สัญญาณจราจร ป้าย
เตือนภัยต่างๆ ปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของจ้านวน
ชุมชน 9 ชุมชน ท่ีมี
ผู้แทนเข้าร่วมการ
พิจารณาเลือกถนนท่ี
จะด้าเนินการ 
-ร้อยละของจ้านวน
ผู้แทนครัวเรือนใน
ชุมชนท่ีเป็นท่ีตั งของ
ถนนท่ีคัดเลือกท่ีเข้า
ร่วมด้าเนินการร่วมกับ
เทศบาล 

-ถนนในเขต
เทศบาลต้าบล
บ้านแหลม 
มีภูมิทัศน์สวยงาม
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
ชุมชน 

กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 

 
 
 



 
 

5 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกวาดบ้าน 
ท้าความสะอาดเมือง 
(Big Cleaning Day) 

เพื่อรณรงค์ท้าความ
สะอาดอาคาร
บ้านเรือนและสถานท่ี
สาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

(ปี 2561 – 2562) 
จัดกิจกรรมวันท้าความ
สะอาดอาคารบ้านเรือน
และสถานท่ีสาธารณะ
พร้อมกันทั งเขตเทศบาล
จ้านวน 1 วัน 

(ปี 2563 – 2565) 
จัดกิจกรรมวันท้าความ
สะอาดอาคารบ้านเรือน
และสถานท่ีสาธารณะ 
ในเขตเทศบาล  จ้านวน 
4 ครั งต่อปี 

10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีร่วม
กิจกรรมท้า
ความสะอาด
อาคาร
บ้านเรือนของ
ตนเองในวัน
ดังกล่าว 

อาคารบ้านเรือน
และสถานท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการติดตั ง
สัญญาณไฟจราจร 
บริเวณสามแยก
บ้านพักนายอ้าเภอ
บ้านแหลม หมู่ท่ี 4 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

- ท้าการติดตั งสัญญาณ
ไฟจราจรจ้านวน 3 ชุด 
(สามด้าน) 

- - - 1,500,000 - -ร้อยละที่ลดลง
ของการเกิด
อุบัติเหตุใน
บริเวณดังกล่าว 

-การเกิดอุบัติเหตุ
ในบริเวณดังกล่าว
ลดลง 

กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางเข้าสถานท่ีก้าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาล  
หมู่ท่ี 5 ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุง
ถนน ให้ได้
มาตรฐาน 
 

- ท้าการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต 
เทศบาลท่ีได้ใช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลั ง ง านลม  บริ เ วณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าและแสง
ส ว่ า ง ใ ช้ อ ย่ า ง
เพียง พอ  

ติ ดตั ง ไฟถนนพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม สูง 6.00 เมตร จ้านวน 
7 ชุด 

- - 460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

ร้อยละของจ้านวน
ครั ว เ รื อ น ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ร่วมกัน
จากโครงการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ (ต่อ
ของเดิม) หมู่ท่ี 7 
 
 

 

 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในเทศบาล
เป็นไปอย่างมี
ระเบียบและมี
สถานท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอ 

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร  

- - - 1,750,000 - ร้อยละของจ้านวน
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
จากโครงการ 

มีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเป็นระเบียบ
และเพียงพอแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรั ว
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านแหลมแห่งใหม่  
(ต่อของเดิม) หมู่ท่ี 7 
 
 
 
 
 

เพื่อแสดงแนวเขต
ของเทศบาล 

ก่อสร้างรั ว ค.ส.ล. สูง 
1.50 เมตร ความยาวสอง
ข้างรวม 300.00 เมตร  

- - - 2,000,000 
 
 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
เส้นแนวเขตท่ีดินท่ี
ได้รับการป้องกัน
การรุกล ้า 

ท่ี ดิ นขอ ง เทศบาล
ได้รับการป้องกันการ
รุกล ้า 

กองช่าง 

รวม  10  โครงการ 276,000 926,000 3,930,000 5,980,000 730,000    
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แบบ ผ.02 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้ า ง
ปรับปรุ งขยายผิ ว
จ ร า จ ร  ค .ส .ล . 
พ ร้ อ ม ปู บ ล็ อ ก
คอนกรี ตทาง เท้ า
และก่ อส ร้ า ง ร า ง
ระบายน ้ า  ค.ส .ล . 
รูปตั วยู  ตั งแต่ เ ชิง
สะพานข้ามแม่น ้ า
เพชรบุรี -สามแยก
หมู่ที่ 6 ต้าบลบ้าน
แหลม 

-เพื่อขยายผิวจราจร 
และปรับปรุงถนน 
ท า ง เ ท้ า ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
และ เป็ น ช่องทาง
ระบายน ้าผิวดิน 

-ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิว
จราจร ค .ส .ล . หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่เทคอนกรีต
ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1,250 
ตารางเมตร พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้า พื นที่รวม
คันหินไม่น้อยกว่า 880.00 
ตารางเมตร และก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  ค .ส .ล .รูปตัวยู
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร 
ค ว า ม ย า ว ส อ ง ข้ า ง ร ว ม 
550.00 เมตร 
 

3,925,000 - - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ ไ ด้ ใ ช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
-เ ท ศ บ า ล มี
ระบบระบายน ้า
เ สี ย จ า ก
ครัวเรือนและน ้า
ผิ ว ดิ น ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพพื นที ่

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล . 
พร้อมปูบล็อกคอนกรีต
ทางเท้าและก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-
แยกธนาคารออมสิน  
หมู่ท่ี 2 ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อขยายผิวจราจร 
และปรับปรุงถนนทาง
เท้าให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
แ ล ะ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง
ระบายน ้าผิวดิน 
  

-ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร หรือพื นท่ีเทคอนกรีต
ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย กว่ า  308.00 
ตารางเมตร พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้าพื นท่ีรวม
คันหินไม่น้อยกว่า 310.00 
ตารางเมตร และก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  ค .ส .ล .รูปตัวยู
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร 
ค ว า ม ย า ว ส อ ง ข้ า ง ร ว ม 
498.00 เมตร 

2,350,000 - - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อม ต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า
ผิ ว ดิ น ท่ี เ ห ม า ะ 
สมกับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

3 โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ร า ง
ระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ตั งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณา
ราม-คลองข้างโรงเรียนวัด
ลักษณาราม (ต่อของเดิม) 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เ พื่ อ ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง
ระบายน ้าผิวดินแก้ไข
ปั ญ ห า น ้ า ท่ ว ม ขั ง
บ ริ เ ว ณ ล า น วั ด
ลักษณารามและถนน
หลังวัดลักษณาราม  

-ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.80 เมตร ยาว 230.00 
เมตร 

669,900 - - - - -ร้อยละของครัว 
เรือนในบริเวณหลัง
วั ดลั กษณาราม ท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังผิวจราจร 

-บริ เ วณลานวั ด
ลักษณารามและ
ถ น น ห ลั ง วั ด
ลักษณารามไม่มี
น ้ า ท่ ว ม ขั ง จ า ก
น ้าฝน 

กองช่าง 

 



 
 

10 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ถนน
เพชรบุรีบ้านแหลมฝั่ง
ตะวันออก ตั งแต่ เชิ ง
สะพานวัดศรีษะคาม -
ซอยเทศบาล 15 หมู่ท่ี 
4 ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รั บ น ้ า เ สี ย จ า ก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบาย
น ้าผิวดิน 
-เพื่อให้ประชาชน 

-ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตรพร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. ระยะทางยาว 500.00 เมตร 

2,785,000 - - - - -ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตเทศบาล
ท่ีได้ใช้ประโยชน์ใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ท่ อ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจา
ครัวเรือนและน ้า
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
ค.ส.ล. รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พบ.ถ. 11-003 
สายแม่แตงไทยอุทิศ 
ตั งแต่ช่วง กม.0+844 -
กม.1+424 หมู่ท่ี 1 
ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุง
ถนนให้ได้
มาตรฐาน โดย
ยกระดับถนนให้
สูงขึ นเพื่อแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขัง 
 
 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ช่วงท่ี 1 จาก กม. 0+844 - กม. 1+324  
ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 
440.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,530.00 ตาราง
เมตร พร้อมท้าการปรับพื น 
รองด้วยหินคลุกหนา 0.05-0.20 เมตร 
ช่วงท่ี 2 จาก กม.1+324 - กม. 1+424 
ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 575.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,985,000 
(ขอรับการ

จัดสรร 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจกรม 
ส่งเสริมฯ) 

- - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

-เทศบาลมีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
และไม่มีปัญหา 
น ้าท่วมขัง 
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ. 11-004 สาย
ประมงเจริญ ตั งแต่ช่วง 
กม. 0+380-กม.1+813 
หมู่ท่ี 8 ต้าบล 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุง
ถนน ให้ได้
มาตรฐาน โดย
ยกระดับถนนให้
สูงขึ นเพื่อแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขัง 
-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบาย
น ้าผิวดิน 
 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ช่วงท่ี 1 จาก กม. 0+380 - กม.0+813 
ขนาดกว้าง 7.00-7.50 เมตร ยาว 
433.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือ
พื นท่ีปูแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 3,139.25 ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2 จาก กม.0+813 - กม. 1+813 
ขนาดกว้าง 7.00-7.50 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมท้าการปรับพื นรองด้วยหินคลุก
หนา 0.15-0.45 เมตร หรือพื นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 7,250.00 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุงรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.10-0.35 เมตร ระยะทางสองข้างรวม 
1,900.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 
 

9,292,000 
(ขอรับการ
จัดสรรเงิน
อุดหนุน

เฉพาะกิจกรม 
ส่งเสริมฯ) 

- - - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
เขตเทศบาล 
ท่ีได้ใช้ถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ใน
การเชื่อม ต่อ
ท่อระบายน ้า
เสียจาก 
ครัวเรือน 
 

-เทศบาลมีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
และไม่มีปัญหา 
น ้าท่วมขัง 
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้า 
เสียจากครัว 
เรือนและน ้า 
ผิวดินท่ี 
เหมาะสมกับ 
สภาพพื นท่ี 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัว
ยู และปรับ  ปรุ งฝาราง
ระบายน ้า    ค.ส.ล.ตั งแต่
บริ เวณแยกถนนหลังวัด
ลักษณาราม ถึงถนนหน้า
ศาลเจ้าตึก หมู่ท่ี 7 ต้าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มช่ีองทาง 
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝา 
รางระบายน ้าท่ี
ช้ารุดทรุดโทรม 

-ก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.90-
3.30 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 272.80 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.
รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 66.00 เมตร และปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 
84.00 เมตร 

499,500 - - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต 
เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต 
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต 
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากทาง
เ ท้ า ท่ี มี ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น ้ า ท่ี ไ ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 
-เทศบาลมีทา ง
เ ท้ า ท่ี มี ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น ้ า ท่ี ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ใ ห้
ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.  
รูปตัวยู รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น  พบ.ถ.11- 004 
สายประมงเจริญ ตั งแต่
ช่วง กม. 1+813 – คลอง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี 8 (ต่อของเดิม) 
 

-เพื่อรับน ้าทิ งจากผิว
จราจร และอาคาร
บ้านเรือนตลอดจน
สามารถระบายน ้าได้ดี
ยิ่งขึ น 

- ท้าการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 – 1.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 
เชื่อมรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
เดิม ไปออกคลองสาธารณ 
ประโยชน์ด้านข้าง 

60,000 - - - - -ร้ อยละ  80 ของ
จ้านวนครัวเรือนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากโครงการ 
 

-สามารถระบาย
น ้าได้สะดวกขึ น
จึ ง ไม่ ท้ า ให้ เ กิ ด
ภาวะน ้ าท่วมขัง 
รวมทั งประชาชน
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
สัญจร  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจ้างเหมา
ออกแบบงานก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
11-001 (สายทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3176) จาก
เชิงสะพานคลองท่า
แหถึงวงเวียนสามแยก
ตลาดกิ่งแก้ว ตั งแต่
ช่วง กม.13+368 - 
กม.14+168 หมู่ท่ี 7 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้ได้แบบ
แปลนท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของทางหลวง
และตามหลัก
วิศวกรรมจราจร 
 

-ออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร หรือพื นท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 12,800.00 ตาราง
เมตร , ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้ารวมคันหิน
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร , วาง
ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร จ้านวน 1,422 ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.50 เมตร 
จ้านวน 158 บ่อ ความยาวสองข้างรวม 
1,580.00 เมตร , ติดตั งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 
9.00 เมตร จ้านวน 32 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้า
หลอด LED 210 วัตต์ จ้านวน 52 ชุด, ติดตั ง
เสาไฟฟ้ากิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า
หลอด LED 210 วัตต์ จ้านวน 12 ต้น , 
ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั งหม้อแปลง 
ขนาด 30 KVA 1 ระบบ 2200-460/230 V 
พร้อมติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (ภาษี 
7 %) 

- 1,031,445 1,060,000 - - -ไ ด้ รั บ แ บ บ รู ป
รายการภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
ก้าหนด 

-สามารถน้ามาใช้
เป็นแบบแปลนใน
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ปรับปรุงถนนท่ีได้
ม า ต ร ฐ า น โ ด ย
ได้รับการรับรอง
จ า ก ผู้ ไ ด้ รั บ ใ บ 
อนุญาตประกอบ 
วิชาชีพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดตั ง
งบประมาณส้าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K) 
ส้าหรับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวันท่ี 
5 มีนาคม 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการก้าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

-ตั งงบประมาณส้าหรับเป็นค่าชดเชย 
(ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างท่ีท้าสัญญาจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ขอ
เทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ 

- 100,000 50,000 50,000 50,000 -สามารถด้าเนินการ
ให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลง
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการก้าหนด
เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

-เกิดความเป็น
ธรรมในการท้า
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ซอยเทศบาล 
18 หมู่ท่ี 2 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า 
ผิวดิน 

-ท้าการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 1.30-2.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 214.50  ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า ค.
ส.ล.รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.25-0.35 เมตร ยาว 
120.00 เมตร  
 

- 425,000 - - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตเทศบาล
ท่ีได้ใช้ประโยชน์ใน
การเชื่อมต่อท่อ 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได ้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ตั งแต่ปากซอย
เทศบาล 1/1 (ต่อ
ของเดิม)  หมู่ท่ี 4 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน ้าผิวดิน 
 

-ท้าการก่อสร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.55 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

- 250,000 250,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 
 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ซอยบ้านนาย
อรรณพฯ (ต่อ
ของเดิม) หมู่ท่ี 4 
ต้าบลบ้านแหลม 

เพื่อให้มีช่องทางรับน ้า
เสียจากครัวเรือนและ
เป็นช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 

-ท้าการก่อสร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55-
0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

- 500,000 450,000 - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 13/3 หมู่ท่ี 
4 ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุดทรุด
โทรม 
 

- ท้าการก่อสร้างปรับปรุงฝา
รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 80.00 
เมตร 

- 96,000 - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากทาง
เ ท้ า ท่ี มี ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น ้ า ท่ี ไ ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทา ง
เ ท้ า ท่ี มี ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น ้ า ท่ี ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ใ ห้
ประชาชนสัญจร
ได้อย่าปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูป
ตัวยูบริเวณติดกับ
ท่ีดินของนายไพโรจน์-
คลองตลาด หมู่ท่ี 4 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน ้าผิวดิน 

-ท้าการก่อสร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80-
1.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  

- 100,000 - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูและปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 
หมู่ท่ี 5 ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้ า ท่ีช้ ารุด
ทรุดโทรม 
 

-ท้าการก่อสร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 
เมตร ยาว 15.00 เมตร และ
ปรับปรุงฝารางระบายน ้า
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 
ยาว 178 เมตร 

- 500,000 320,000 - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เ ข ต เ ทศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้ า เ สี ย จ า
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดินท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้า
ท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) 
จากเชิงสะพานคลองท่าแหถึงวง
เวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั งแต่
ช่วง กม.13+368 – กม.14+168 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ้านแหลม 

- เพื่อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัล ท์ติกคอนกรีตหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หรือพื นท่ีปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
12,800.00 ตารางเมตร 

- - 23,244,000 - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 

- เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

19 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ถนนแม่แตง ไทยอุทิศ 
ตั งแต่หลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว-
ถึงบริเวณหน้าบ้าน ส.ท.
เยาวดีฯ หมู่ท่ี 1 ต้าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่อง ทาง
รับน ้าเสียจากครัว 
เรือนและเป็นช่อง 
ทางระบายน ้าผิวดิน 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 
เมตร ยาว 520.00 เมตร 

- - 1,750,000 - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เ ข ต เ ทศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 5 หมู่ท่ี 6 ต้าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุด
ทรุดโทรม 

-ท้าการปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 278.00 เมตร 

- - 347,500 - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เ ข ต เ ทศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากทางเท้าท่ี
มีฝารางระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า
ท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้  มาตรฐานให้ 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากซอยเทศบาล 
9 หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุด
ทรุดโทรม 
 

-ท้าการก่อสร้างปรับปรุงฝา
รางระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.00 
เมตร 

- 90,000 - - - -ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

20 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางทาง
หลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11-
002 ตั งแต่ กม.0+800 ถึง 
กม.1+260 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 
6 ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ นและไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังผิว
จราจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 10.00 – 11.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
460.00 เมตร หรือพื นท่ีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 5,290.00 ตาราง
เมตร 
 

- - 2,200,000 - - -ร้อยละ0.13 ของ
จ้านวนครัวเรือนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันจาก
โครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และลดภาวะ
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

22 โครงการจัดท้าโครงเหล็ก
ส้าหรับติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์ หมู่ท่ี 3 
ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและ
โครงการต่างๆ  
ของเทศบาล 

-โครงเหล็กขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร จ้านวน 
1 ป้าย 

- 50,000 - - - -ร้อยละ 80 ของจ้านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนและที่
สัญจรผ่านไป - มา 
สามารถรับรู้
ข่าวสารของ
เทศบาลได้สะดวก
ยิ่งขึ น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

21 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝา
รางระบายน ้า ค.ส.ล. ถนน
นาคธวัซ หมู่ท่ี 2  
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้ า ท่ีช้ ารุด
ทรุดโทรม 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอส ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 3.00 – 
3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื นท่ีปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื นท่ี
รวม ไม่น้อยกว่า 1,778.75 
ตารางเมตร 
-ปรับปรุงเสริมฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ความยาวสองข้างรวม 
695.00 เมตร 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดินท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 
-ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลดภาวะ
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าค.ส.ล. รูปตัวยู
บริเวณข้างโรงเรียนวัด 
ต้นสน – สุดเขตเทศบาล  
หมู่ท่ี 2 (เปลี่ยนชื่อย้าย
เป็นโครงการต่อไป) 

-เพื่อให้มีรางระบาย
น ้า เพื่อรับน ้าทิ ง
จากอาคารบ้านเรือน 
 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูป ตัวยู ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30 
– 0.40 เมตร ยาว 30.00 ม. 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.65 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร  

- - 220,000 
 
 

- - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ้ า น วน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ไม่ท้าให้เกิดภาวะ
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
วัดต้นสน หมู่ท่ี 2 ต้าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อให้มีรางระบาย
น ้า เพื่อรับน ้าทิ ง
จากอาคารบ้านเรือน 
 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูป ตัวยู ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45
เมตร ยาว 45.00 ม. ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 18.00 
เมตร  

- 158,000 - 
 

- - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ้ า น วน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ไม่ท้าให้เกิดภาวะ
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างเขื่อนหิน
กันดินเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 6 

-เพื่อป้องกันการกัด
เซาะริมตลิ่ง 
 
 

-ก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดิน
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 
1.00 เมตร ความยาวสองข้าง
รวม 500.00 เมตร 
 
 

- - 1,850,000 - 
 

- -ร้อยละ 80 ของจ้านวน
ครัวเรือนได้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ป้ อ ง กั น ก า ร กั ด
เ ซ า ะ แ ล ะ ก า ร
พั ง ทล า ยข อ ง ดิ น
ตลอดจนการบุกรุก
แนวท่ีดิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
เสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.
ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุง
ฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 15 หมู่ท่ี 3 
ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุด
ทรุดโทรม 
 

-ท้าการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.35 
เมตร ยาว 35 เมตร 
พร้อมปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
285.00 เมตร 

- - - 1,450,000 - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ท่ีมีฝารางระบายน ้าท่ี
ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายแนะน้าเส้นทาง 
แบบแขวนภายใน 
เขตเทศบาล  
จ้านวน 10 ชุด 
 
 

-เพื่อให้ข้อมูลในการ
ใช้เส้นทางการเดิน 
ทางแก่นักท่องเท่ียว
และผู้ใช้เส้นทาง
เดินทางผ่านเขต
เทศบาล 

-ท้าการก่อสร้างป้าย
แนะน้าเส้นทาง เสาป้าย
สูง 7.30 เมตร ตัวป้าย
ท้าด้วยแผ่นอลูมิเนียม
ขนาด 2.25 x 2.40 
เมตร จ้านวน 10 ชุด 

- - - 1,000,000 - -ร้อยละของจ้านวนถนน
สายหลักที่ได้รับ 
การติดตั งป้ายแนะน้า
เส้นทาง 

-นักท่องเท่ียวและผู้ใช้
เส้นทางเดินทางผ่าน
เขตเทศบาลได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการตี
เครื่องหมาย 
เส้นจราจรในเขตทาง  

-เพื่อบังคับใช้
กฎหมายจราจร 
ในเขตทาง 

ตีเครื่องหมายเส้นจราจรในเขต
ทางในเขตเทศบาลจ้านวน 5 
สาย ได้แก่ 
1.ถนนประมงเจริญ 
2.ถนนแม่แตงไทยอุทิศ 
3.ถนนหน้าท่ีว่าการอ้าเภอ 
บ้านแหลมจากวงเวียนหน้า
ท่ีว่าการอ้าเภอบ้านแหลมถึง
หน้าโรงพยาบาลบ้านแหลม
และจากสามแยกบ้านพัก
นายอ้าเภอบ้านแหลมผ่านหน้า
วัดในกลางถึงสามแยกไฟแดง
หมูท่ี่ 6 
4.ถนนนาคธวัชผ่านหน้าวัดต้น
สนถึงสุดเขตเทศบาล (หลัง
โรงเรียนวัดต้นสน) 
5.ซอยเทศบาล 26 

- - - 800,000 - -เส้นจราจรได้รับ
การด้าเนินการตาม
เป้าหมาย 

-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

25 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง
ฝารางระบายน ้า  
ค.ส.ล. ซอยแยกจาก
ซอยเทศบาล 15  
หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ช่องทางระบายน ้าจาก
ผิวจราจรและอาคาร
บ้านเรือน 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 – 4.00 
เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีเทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 708.50 ตาราง
เมตร 
-ปรับปรุงฝารางระบายน ้า  ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาว
สองข้างรวม 185.00 เมตร  
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

650,000 
 
 
 
 
 

370,000 

- 
 
 
 
 
 
- 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝาราง
ระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 
-เทศบาลมีฝาราง
ระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐานให้
ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ.11-002 ตั งแต่  
กม. 0+000 ถึง กม. 
0+800 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 
4 และ หมู่ท่ี 5  
ต.บ้านแหลม 

-เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ น และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังผิว
จราจร 

- ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 
10.00 – 11.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม หรือพื นท่ีปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 8,600.00 ตารางเมตร (พิกัด
โครงการเริ่มต้น 13.200508 , 
99.980939 สิ นสุด 13.203749 , 
99.976996) 

- - - 3,146,900 - -ร้อยละของจ้านวน
ครั ว เ รื อ น ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ร่ วมกัน
จากโครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดภาวะน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเท้าปู
บล็อกคอนกรีตพร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และ
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้า
โรงพยาบาล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 3 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน ให้
ได้มาตรฐาน 
 

-ท้าการก่อสร้างปรับปรุงคันหิน
และปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าพื นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 660.00 ตาราง
เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.
และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก-
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื นท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมไม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

- - - 1,950,000 - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล.ซอยบ้านนาง
แก้ว หมู่ท่ี 8 ต้าบล 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุง
ฝารางระบาย
น ้าท่ีช้ารุดทรุด
โทรม 
 

-ท้าการปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 

- - - 125,000 - -ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ท่ีมีฝารางระบายน ้า 
ท่ี ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ใ ห้
ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน  
ค.ส.ล. รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พบ.ถ.11-003 
ตั งแต่ กม.0+000 ถึง 
กม.0+776 หมู่ท่ี 1 - 
หมู่ท่ี 10 ต้าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อยกระดับ
ถนนให้สูงขึ น
และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วม
ขังผิวจราจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.50-6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
776.00 เมตร หรือพื นท่ีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
4,922.00 ตารางเมตร 

- - - 3,350,000 - -ร้ อ ย ล ะ 0 . 1 3  ข อ ง
จ้านวนครัวเรือนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันจาก
โครงการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และลดภาวะน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม
องค์การ โทรศัพท์เดิม 
หมู่ท่ี 4 ต้าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุง
ฝารางระบาย
น ้าท่ีช้ารุดทรุด
โทรม 
 

-ท้าการปรับปรุงฝารางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 165.00 เมตร 

- - - 250,000 - -ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 
 

-เทศบาลมีทางเท้าท่ีมี
ฝารางระบายน ้า 
ท่ีได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 

กองช่าง 



 
 

28 
 

แบบ ผ.02 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง
ฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่
ท่ี 3  ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุด
ทรุดโทรม 
 

-ท้าการเสริมผิวถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร 

- - - 320,000 - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน์จากทางเท้าท่ี
มีฝารางระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ท่ีมีฝารางระบายน ้า
ท่ีได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง 
รางระบายน ้า   ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ซอยบ้านเลขท่ี 12/12 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 
 

-ท้าการเสริมผิวถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
0.85 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 
0.10 เมตรหรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 39.10 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้าง รางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-
0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร 

- - - 120,000 - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการเชื่อมต่อ
ท่อระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ซอยแยกจาก
เทศบาล 5 หมู่ท่ี 6 
ต้าบลบ้านแหลม 
 

 

-เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานมีช่องทาง
ระบายน ้าจากผิว
จราจร 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 434.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 – 0.40 เมตร ยาว 
155.00 เมตร 

- - 500,000 - - -ร้อยละครัวเรือน
ในเขตเทศบาลได้
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ร่ ว ม กั น จ า ก
โครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและลด
ภาวะน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง เสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. ถนนลอดใต้
สะพานข้ามแม่น ้า
เพชรบุรี ฝั่งหมู่ท่ี 5  
 
 
 
 
 

- เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนค.ส.ล.  
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50.๐๐ ม. หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 24.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 356.00 
ตารางเมตร  

- - - 350,000 - -ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
ได้ ใช้ประ โยช น์
ร่ ว ม กั น จ า ก
โครงการ 
 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ซอยข้างศาลเจ้า
กวนอู หมู่ท่ี 7 
 

-เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน มี
ช่องทางระบายน ้า
จากผิวจราจร 

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
3.40 เมตร ยาว 1600 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื นท่ีเทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 54.40 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 
– 0.45 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

35,000 
 
 
 

40,000 

- 
 
 
 
- 

-ร้อยละ 80
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
จากโครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลดภาวะ
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.
11-004 สายประมง
เจริญ ตั งแต่ช่วง กม.  
0+833 ถึง 0+883  
หมู่ท่ี 8  

-เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าท่ีช้ารุด
ทรุดโทรม 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก-
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 – 7.50 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื นท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 362.50 ตาราง
เมตร 
-ปรับปรุงเสริมฝารางระบายน ้าค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ความยาวสอง
ข้างรวม 100.00 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
 
 

175,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลดภาวะ
น ้าท่วมขัง 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เ ขื่ อน คันหิ นกั นดิ น
เ ห มื อ ง ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 8 (ต่อ
จากของเดิม) 
 

-เพื่อป้องกันการกัด
เซาะริมตลิ่ง 
 

-ก่อสร้างเขื่อนคันหินขนาดกว้าง 
0.60 ม. สูง 1.00 ม. ความยาว
สองข้างรวม 500.00 ม. 

- - - 1,950,000 
 

- -ร้อยละ 80 ของจ้านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของ
ดินริมตลิ่ งตลอดจน
การบุก รุ กแนวเขต
ท่ีดิน 

กองช่าง 

43 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู และปรับปรุง
ฝารางระบายน ้า  
ค.ส.ล. ซอยยายปุ่น 
หมู่ท่ี 4 

-เ พื่ อ ใ ห้ มี ถ นน ท่ี ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ
ช่องทางระบายน ้าจาก
ผิวจราจร และอาคาร
บ้านเรือน 
 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.50-5.00 
เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร  ห รื อ พื น ท่ี เ ท
ค อ น ก รี ต ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
2,137.50 ตารางเมตร 
-ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 
320.00เมตร 
-ปรับปรุงฝารางระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 
ความยาวสองข้างรวม 585.00 
เมตร 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

1,850,000 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 
 

785,000 

-ร้อยละของครัวเรือนใน
เขต เทศบาลท่ีได้ใช้ถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือนใน
เขต  เทศบาล ท่ี ได้ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของครัวเรือนใน
เขต  เทศบาล ท่ี ได้ ใ ช้
ประโยชน์จากทางเท้าท่ี
มีฝารางระบายน ้า 
ท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-เ ท ศ บ า ล มี ร ะ บ บ
ระบายน ้ า เ สี ย จ าก
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดิ น ท่ี เ ห มา ะ ส มกั บ
สภาพพื นท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้าท่ีมี
ฝารางระบายน ้าท่ีได้
ม า ต ร ฐ า น ใ ห้
ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. รูป
ตัวยู บริเวณหน้าป้อม
ต้ารวจ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
แ ล ะ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง
ระบายน ้าผิวดิน 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า  ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-
0.40 เมตร 

- - - - 100,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อ 
จากครัวเรือน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างราง
ร ะบา ยน ้ า  ค . ส . ล .
ตั ง แ ต่ ถ น น ช ล 
ป ร ะ ท า น -ถ น น
เพชรบุรีบ้านแหลมฝั่ง
ต ะ วั น ต ก  ห มู่ ท่ี  6 
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
แ ล ะ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง
ระบายน ้าผิวดิน 
 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า  ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80-
1.00 เมตร 

- - - - 1,000,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อ 
จากครัวเรือน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า ค .ส .ล .ใน
ซอยเทศบาล 5 (ต่อ
ข อ ง เ ดิ ม )  ห มู่ ท่ี  6 
ต้าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
แ ล ะ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง
ระบายน ้า ผิวดิน 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า  ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-
0.70 เมตร 

- - - - 500,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เ ท ศ บ า ล ท่ี ไ ด้ ใ ช้
ประ โยช น์ ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมี ร ะบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงศาลาบริเวณ
ตรงข้ามบ้าน
นายอ้าเภอ หมู่ท่ี 4 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา 
ท่ีช้ารุดทรุดโทรม 

-ปรับปรุงศาลา ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร 

- - - - 250,000 -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากศาลา 

-ประชาชนมีศาลา
อเนก ประสงค์ท่ีมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง
สามารถใช้
ประโยชน์ส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ซอยเข้าหมู่บ้าน
อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 
5 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ 
น ้าเสียจากครัวเรือน 
น ้าผิวดิน 

-ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.45 เมตร ยาว 220.00 
เมตร 

- 480,000 - - - -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพื นท่ี 
 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคันหินกันดิน
คลองหลังวัดศีรษะ
คาม (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ท่ี 4 ต้าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อป้องกันการกัด
เซาะริมตลิ่ง 
 
 

- ท้าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินขนาดกว้าง 0.60 
เมตร สูง 1.20 เมตร ความ
ยาวสองข้างรวม 110.00 
เมตร 

- - 500,000 - - -ร้อยละ 80 ของจ้านวน
ครัวเรือนได้ประโยชน์
ร่วมกันจากโครงการ 

-ป้ อ ง กั น ก า ร กั ด
เ ซ า ะ แ ล ะ ก า ร
พั ง ทล า ยข อ ง ดิ น
ตลอดจนการบุกรุก
แนวท่ีดิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างปรับ ปรุง
เสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น ้า ค.ส.ล. ซอยอู่วิริยะ
ยนต์ หมู่ท่ี 3 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน ้าผิวดิน 

-เสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 1.80-2.20 เมตร ยาว 
55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 110.00 ตาราง
เมตรพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 
0.30-0.40 เมตร ยาว 60.00 
เมตร  

- - - - 250,000 -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดินท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ถนน
เพชรบุรีบ้านแหลมฝ่ัง
ตะวันออก ตั งแต่วัดศีรษะ
คาม – ซอยเทศบาล 15 
หมู่ท่ี 4  ต้าบลบ้านแหลม 
(ต่อของเดิม) 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น ้าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน ้าผิวดิน 
 

-ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า     
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 
80.00 เมตร (ต่อของเดิม) 
 

- - - - 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ีได้ใช้
ประ โยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดินท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี  
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดภาวะน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝาบ่อพักค.ส.ล. 
ถนนตั งแต่หน้าร้าน CJ 
บ้านแหลม-ถนนหน้า
โรงเรียนวัดในกลาง   
หมู่ท่ี 3 – หมู่ท่ี 4  
ต้าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน ้า
ผิวดิน 

- ท้าการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝาบ่อพัก
ขนาดกว้าง 1.00 x 
1.00 เมตร  
จ้านวน 60 บ่อ 

- 120,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อ
ระบาย 
น ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

-เทศบาลมีระบบ
ระบายน ้าเสียจาก
ครัวเรือนและน ้าผิว
ดินท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื นท่ี 

กองช่าง 

รวม  52  โครงการ 21,566,400 3,900,445 34,741,500 19,916,900 2,650,000    

 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัย
มงคล 
- เพื่อน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านท่ีทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 

-  จัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา จัดพิธี
ลงนามถวายพระพร  จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร  จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคลและจัดงานเฉลิมฉลองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมพิธี 

- ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชน
และภาคเอกชนได้แสดงออก
ร่วมกันถึงความส านักในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัย
มงคล 
- เพื่อน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านท่ีทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย 

-  จัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา จัดพิธี
ลงนามถวายพระพร  จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร  จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคลและจัดงานเฉลิมฉลองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

- - 100,000 100,000 100,000  -ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมพิธี 

- ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชน
และภาคเอกชนได้แสดงออก
ร่วมกันถึงความส านักในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัย
มงคล 
- เพื่อน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านท่ี
ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทย 

-  จัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทางศาสนา จัดพิธี
ลงนามถวายพระพร  จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร  จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคลและจัดงานเฉลิมฉลองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000  -ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมพิธี 

- ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชน
และภาคเอกชนได้แสดงออก
ร่วมกันถึงความส านักในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 

4 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญของชาติของ
จังหวัด และอ าเภอ 

-เพื่อกระตุ้นจิตส านึก
ของประชาชนให้รัก
และหวงแหน  เทิดทูน
สถาบันชาติ  สถาบัน
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมตามแนวทางนโยบายรัฐบาล  
นโยบายจังหวัด  นโยบายอ าเภอในวาระ
ส าคัญหรือในสภาวการณ์ต่างๆ 

50,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประชาชนตระหนักและรับรู้
ถึงความส าคัญของสถาบันชาติ  
สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์พร้อม
แสดงออกในการร่วมกัน
ปกป้อง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเข้าวัดท าบุญน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร 

-  เพื่อเทิดพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
-  เพื่อน้อมร าลึกในพระหมา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
-  เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
บุคลากรของเทศบาลในการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมตามรอยพ่อ 

-  จัดพิธีท าบุญทางศาสนา  
ณ  วัดในเขตเทศบาลและ
ท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรของเทศบาลกับ
ประชาชนในวันท่ี  5  
ธันวาคม  ของทุกปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -  ร้อยละของ
บุคลากรของ
เทศบาลท่ีแสดง
เจตนารมณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-  บุคลากรของเทศบาล
เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 

6 โครงการอบรมแนวทางการ
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

-  เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในแนว
ทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทใน
ชุมชนของตนเอง 

-  จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนท่ีสนใจ
จ านวน  50  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -  ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมอบรม
เทียบกับจ านวน
เป้าหมาย 

-  ประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทในชุมชนของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกฎหมายท่ี
ชาวบ้านควรรู้ 
 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นท่ี
ประชาชนควรจะต้องรับรู้ 
-  เพื่อป้องกันการกระท าท่ี
ผิดกฎหมายอันเน่ืองจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อ
กฎหมาย  

-  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 
50 คน 
- เผยแพร่ความรู้กฎหมายท่ีจัด
อบรมทางช่องทางสื่อสารต่างๆ
ของเทศบาลให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลท่ีไม่ได้เข้าร่วม
อบรมมีโอกาสรับทราบด้วย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมอบรม
เทียบกับจ านวน
เป้าหมาย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีโอกาสและ
ช่อง ทางท่ีจะได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ี
ควรรู้ 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานนิติการ 

8 โครงการอบรมแนว
ทางการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในชุมชน 

- เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในแนว
ทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทใน
ชุมชนของตนเอง 

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมอบรม
เทียบกับจ านวน
เป้าหมาย  

- ประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทในชุมชนของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานนิติการ 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

9 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติดอ าเภอ 
บ้านแหลม 
 

- เพื่อสร้างจิต 
ส านึกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนในการ
ต่อต้านยาเสพติด 

- สนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดของทุกภาคส่วน จ านวน 
2,000 คน การกล่าวค าปฏิญาณ
ตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การ
จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (วันท่ี 26 
มิ.ย.) 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 -ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
เทียบกับ
เป้าหมาย 

-สามารถกระตุ้น
เสริมสร้างชุมชนให้
ด ารงความเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน 

ส านัก 
ปลัดฯ 

อ าเภอบ้านแหลม 
(ศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

อ าเภอบ้านแหลม) 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให้
ประชาชนและ
เด็กนักเรียนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

- ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร
เอนกประสงค์ของเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 ต าบล 
บ้านแหลม 

- - 700,000 - - ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชน
และเด็ก
นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

- ประชาชนและ
นักเรียนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส านัก 
ปลัดฯ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ 

บ้านแหลม 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

11 โครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมู่บ้านต าบล  
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ        
บ้านแหลม 

-  เพื่อฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ี  ชุด
ต าบลเข้มแข็ง  ตั้ง
จุดตรวจอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

-  สนับสนุน
งบประมาณจัดอบรม
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้าน
ต าบล  จ านวน 10 
ต าบล  73  หมู่บ้านๆ  
ละ12 คน 

- 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 - ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

- หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
พัฒนาและสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

อ าเภอ 
บ้านแหลม

(ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
อ าเภอ 

บ้านแหลม 
12 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติดอ าเภอ 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อควบคุมพ้ืนท่ี
เสี่ยงและป้องกัน
แหล่งแพร่ระบาด
ของยาเสพติด  

-สนับสนุน
งบประมาณ 
เป็นค่าจัดซ้ือชุดตรวจ 
สารเสพติด รวม
จ านวน 1,100 ชุด 
และจัดท า 
ป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งเบาะแส จ านวน 
10 แผ่น 

7,000 
 

7,000 7,000 7,000   7,000 -จัดซ้ือชุดตรวจ 
สารเสพติดและ 
จัดท าป้าประชา 
สัมพันธ์แจ้ง
เบาะแสได้ 
ตามเป้าหมาย 

-ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
ระดับหมู่บ้านมีความรู้
เพิ่มเติมในการด าเนิน 
การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและ
มีทักษะเพิ่มขึ้นในการ 
RE-X-RAY ข้อมูลผู้ค้า  
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

ส านัก 
ปลัดฯ 

อ าเภอ 
บ้านแหลม 
(ศูนย์ปฏิบัติ 

การป้องกันและ
ปราบ ปรามยา 

เสพติด 
อ าเภอ 

บ้านแหลม) 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

13 
 
 
 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  เพื่อให้มี
สถานท่ีกลางใน
การประสานการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

-  ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตอ าเภอ  
ได้รับการศึกษาปัญหาความ
เดือดร้อนและน ามาหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

- 
 

18,000 18,000 
 

18,000 18,000 -  ร้อยละของ
ประชาชานท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

- เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

อบต.บางครก 

14 โครงการขยายเขต
ประปา 
 
 
 
 
 

-  เพื่อให้
ประชาชนและ
เด็กนักเรียนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

- ขยายเขตประปาบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอาคารเอนกประสงค์
ของเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 

- - 300,000 - - ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนและ
เด็กนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

- ประชาชนและ
นักเรียนมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ส านัก 
ปลัดฯ 

การประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด

เพชรบุรี 

รวม  14  โครงการ 256,000  419,000  1,719,000  519,000  519,000      
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทบทวน
ความรู้และแนว
ทางการเผ้าระวัง
ป้องกันภัยในชุมชน 

-  เพื่อทบทวนความรู้และ
แนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน
ภัยในชุมชนแก่กลุ่มเครือข่าย
เผ้าระวังภัยในชุมชน 

-  จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
แนวทางการเฝ้าระวังภัยแก่
กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยใน
ชุมชนท่ีจัดต้ัง  จ านวน 1  ครั้ง  
ระยะเวลา  1  วัน 

- 10,000 10,000 10,000 - -  ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้
และแนวทางการเฝ้า
ระวังภัย 

-  ประชาชนในชุมชนมี
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ความปลิดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของกันและกัน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานป้องกันฯ 

2 โครงการตรวจสอบ
ค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัย
พิบัติต่างๆ เช่น 
อัคคีภัย  วาตภัย  ภัย
จากการจมน้ า ภัยจาก
มิจฉาชีพ  และการเฝ้า
ระวังป้องกันโดยมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

-  เพื่อตรวจสอบหาพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลหาจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยต่างๆ และ
ก าหนดแนวทางในการเฝ้า
ระวังป้องกัน 

-  พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของพื้นท่ีท่ี
ตรวจพบได้รับการจัด
วางแนวทางเฝ้าระวัง
ป้องกันท่ีเหมาะสม 

พื้นท่ีเสี่ยงภัยต่างๆ ในเขต
เทศบาลได้รับการเฝ้าระวัง
อย่างเหมาะสมจาก
เทศบาลและประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

งานป้องกันฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน 

- เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและวิธีการท่ีถูกต้องใน
การช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นให้รอดพ้นจากอัคคีภัย 

-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณาราม  จ านวน  1  ครั้ง  
ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 

20,000 20,000 - 20,000 - - ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรมเมื่อ
เทียบกับจ านวน
เป้าหมาย 

- นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และเทคนิควิธีการที่
จะเอาตัวรอดจาก
อัคคีภัยรวมถึงการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 

4 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันอุบัติภัย 
ทางถนน 

-เพื่อให้บริการประชาชน
และนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางผ่านเขตเทศบาล 

-จัดต้ังหน่วยบริการข้อมูลการ
เดินทาง บริการจุดพักรถและ
บริการช่วยเหลืออื่นๆแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลส าคัญ
ต่างๆที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนครั้งในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนใน
เขตเทศบาลในช่วง
วันหยุดเทศกาลส าคัญ
ต่างๆที่มีวันหยุด
ต่อเนื่องหลายวัน 

-ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางผ่านเขต
เทศบาลได้ทราบ
ข้อมูลการเดินทาง
ตามสถานการณ์
รวมถึงสามารถพัก
การเดิน ทาง
ชั่วคราว ณ จุด  
บริการ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ช่วยเหลือและ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

-เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและ 
วิธีการท่ีถูกต้อง 
ในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชน จ านวน 
45 คน จ านวน 1 ครั้ง ระยะ เวลา 1 วัน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของ 
จ านวนผู้เข้า  
รับการอบรม 
เมื่อเทียบกับ 
จ านวน 
เป้าหมาย  

-ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจและเทคนิค
วิธีการท่ีถูกต้องในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และสามารถช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีท่ีเผชิญ
สถานการณ์เฉพาะ
หน้าท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 
 

6 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปก
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม ด้านสาธารณภัย ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ประชาชนท่ีจะได้รับ
ความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ท่ีได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือ
ช่วยเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ได้รับการช่วยเหลือประชาชน ในระดับพื้นท่ี 
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน
ตามท่ีร้องขอ และ
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ได้เบ้ืองต้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย แก่ชุมชน 

- ชุมชนสามารถ
ด าเนินการบริหาร
จัดการกับภัย
พิบัติในเบื้องต้น 

- ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม    
จ านวน  9 ชุมชนๆ ละ  5 คน  รวม  45 คน 

- - - - 20,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

- ประชาชนได้รับความรู้
ความสามารถรับมือกับ
ภัยพิบัติทันท่วงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

8 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  

- เพื่อทบทวน
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของ อปพร.
และระเบียบ
แนวทางปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

- อปพร.ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 20,000 20,000 20,000 20,000  -ร้อยละของจ านวน 
อปพร.ในสังกัดท่ี
เข้ารับการฝึกอบรม
ทบทวน 

-อปพร.ในสังกัดเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในบทบาทหน้าท่ี
และแนวทางการท างาน
และสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 

รวม   8    โครงการ 105,000 175,000 155,000 175,000 145,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้าร่วม
แข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

- เพื่อสร้างประสบการณ์การ 
เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

100,000 - - - - - ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมการแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

- นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันและเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ
จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอื่นๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
รร.เทศบาล 

วัดลักษณาราม 
และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
กลาง และ
ระดับประเทศ 

- เพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

- 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

- ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมการแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

- นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันและเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ
จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอื่นๆ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อสร้างประสบการณ์การ 
เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลท้ัง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 -ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท้ังหมดท่ีได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมการ
แข่งขันและเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ
จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอื่นๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 

ศูนย์ 

4 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 
-เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมท า
กิจกรรมกับเด็กนักเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาแก่
นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ จ านวน 1 ครั้ง 

55,000 - - - - - ร้อยละของจ านวน
นักเรียนและผู้ปกครอง
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- เด็กนักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้ดู ได้
เห็นด้วยตาตนเองช่วย
ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สิ่งท่ีเห็นกับส่ิงที่ได้รับ
การบอกเล่าจาก
ครูผู้สอน 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 

ศูนย์ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 
- เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมท า
กิจกรรมกับเด็กนักเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาแก่
นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 1 ครั้ง 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 - ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียนและ
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- เด็กนักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้ดู ได้
เห็นด้วยตาตนเองช่วย
ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สิ่งท่ีเห็นกับส่ิงที่ได้รับ
การบอกเล่าจาก
ครูผู้สอน 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 

ศูนย์ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถาน 
ศึกษารร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

- เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีภายใน
สถาน ศึกษาให้มีบรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- ปรับปรุงพื้นท่ีว่างเปล่าท่ียังไม่มี
การใช้ประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้
และจัดแต่งเป็นสวนหย่อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของพื้นท่ี 
ในสถานศึกษาท่ีได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
พันธุ์ไม้ต่างๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา
ของรร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

-จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาแก่
นักเรียนจ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 80,000 
 

80,000 80,000 -ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กนักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้ ได้ดู ได้เห็นด้วย
ตาตนเองช่วยส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบส่ิงท่ีเห็นกับ
สิ่งท่ีได้รับการบอกเล่า
จากครูผู้สอน 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

8 โครงการอบรมพ่อ
แม่ผู้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อสร้างความใจใน
แนวทาง การจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กท่ีบ้าน 

จัดอบรมพ่อแมผู่้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
ศูนย์ จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 - - - - -ร้อยละของพ่อ
แม่ผู้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 
ศูนย์ที่เข้าร่วม
อบรม 

-ผู้ปกครองรับรู้ เข้าใจ
และสามารถช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กท่ีบ้านได้อีกทาง
หนึ่ง 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

-เพื่อรองรับการ
จัดสรรเงิน
อุดหนุนท่ัวไปของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ให้แก่สถานศึกษา 

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน 
2.สนับสนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
3.สนับสนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน) 
4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,627,000 
508,600 

 
 
- 
 
 
 

502,710 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

1,650,000 
508,600 

 
 

24,000 
 
 
 

505,000 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

1,670,000 
800,600 

 
 

24,000 
 
 
 

508,000 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

1,690,000 
800,600 

 
 

24,000 
 
 
 

600,000 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

1,710,000 
800,600 

 
 

24,000 
 
 
 

600,000 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

-ร้อยละของจ านวน
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา 
-ร้อยละของจ านวน
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ.ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

-สถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอ
แก่การใช้จ่ายด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาการ
สมวัย ใส่ใจลูกรัก 

-เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
สร้างความใจในแนวทาง  
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนาการ
สมวัยของเด็ก 

จัดอบรมพัฒนาทักษะ 
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของพ่อ
แม่ผู้ปกครองเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์ท่ีเข้าร่วม
อบรม 

-พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กและผู้ดูแลเด็ก 
รับรู้ เข้าใจและ
สามารถช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กท่ีบ้านได้อีก
ทางหน่ึง 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.
เทศบาล 

วัดลักษณาราม 

11 โครงการอาหารแสริม
(นม) 

-เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนท่ัวไปของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้แก่สถานศึกษาเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) 

-ประมาณการรับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
ยอดจ านวนนักเรียน ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน ของ
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลและ
สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (สพฐ.) 

2,730,600 2,750,000 2,770,000 2,790,000 2,810,000 -ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ในสงักัดเทศบาล
ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็น
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

-เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) 
เพียงพอตลอดปี
การศึกษา 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียนฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
 

1. เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้สูงอายุ 
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ให้เป็น
ต้นแบบในการดูแลรักษา
สุขภาพท่ีดี มีอายุยืนยาว
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
2. เพื่อแสดง 
ออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอายุ โดยการรดน้ าด า
หัวขอพรจากผู้สูงอายุ ท้ังที่
อยู่ในครอบครัวตนเองและ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

- จัดพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์และจัดกิจกรรมรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
- จัดการประกวด
สุขภาพท่ีดี “ผู้สูงอายุ
ต้นแบบ” 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ  

-ผูสู้งอายุตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
คน ท่ีได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  
-ประชาชนแสดง 
ออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
โดยการรดน้ าด าหัว
ขอพรจากผู้สูงอายุ 
ท้ังที่อยู่ในครอบครัว
ตนเองและผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 
 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการผักบ้านฉัน 
 

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จักผัก
และวิธีปลูกผักในท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารท่ีดีมีประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
เด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้
ประกอบอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เชิงคุณภาพ 
1.ศพด.มีเมนูอาหาร
กลางวันถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
2.เด็กกินผักครบทุกคน 
3.เรียนรู้วิธีการปลูกใน
ท้องถิ่น(ผักชะคราม) 

- - 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 100 เด็ก
ได้รู้จักผักใน
ท้องถิ่น 

1.เด็กรู้จักผักใน
ท้องถิ่น(ผัก
ชะคราม) 
2.เด็กได้ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เด็กได้รับประทาน
ผักชะครามทุกคน 

กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียน
บ้านแหลม 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

14 โครงการหนูน้อยสดใส 
ห่างไกลยาเสพติด 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กไดร้่วม
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์
2.เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

เชิงปริมาณ 
เด็ก ครู ผูดู้แลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน
ห่างไกลยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง 
-จัดกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีภาพการป้องกัน
ยาเสพตดิ 
-จัดท าสื่อและป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

- - 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละ 100 
ของเด็กเข้าร่วม
รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

1.เด็ก ครู ผูดู้แลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโทษและพิษภยั
ของยาเสพติดและมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้าน
แหลม 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

15 โครงการจัดชื้อ
หนังสือเรียน 

1.เพื่อจัดซ้ือหนังสือ
ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2.  เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาล 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
- ศพด.โรงเรียนบ้านแหลม 
เป็นเงิน 13,000 บาท 
- ศพด.โรงเรียนวัดในกลาง 
เป็นเงิน 5,200 บาท 
- ศพด.วัดลักษณาราม 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ศพด.วัดต้นสน 
เป็นเงิน 6,400 บาท 

- 26,400 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1. ร้อยละ 100 ของ
เด็กปฐมวัยมี
หนังสือเรียน 
2. จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

เด็กปฐมวัยทุก
คนมีหนังสือ

เรียน 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

16 โครงการจัดซ้ือ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

1.เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
(อายุ3-5 ปี)  
2. เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาลตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
ให้กับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม 
- ศพด.โรงเรียนบ้านแหลม 
เป็นเงิน 13,000 บาท 
- ศพด.โรงเรียนวัดในกลาง
เป็นเงิน 5,200 บาท 
- ศพด.วัดลักษณาราม 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ศพด.วัดต้นสน  
เป็นเงิน 6,400 บาท 

- 26,400 
เงินอุดหนุน
ตามวัตถุ 
ประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน
ตามวัตถุ 
ประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน
ตามวัตถุ 
ประสงค์ 

 

26,400 
เงินอุดหนุน
ตามวัตถุ 
ประสงค์ 

 

1.ร้อยละ 100 ของ
เด็กปฐมวัยมี
อุปกรณ์การเรียน  
2. จ านวน 
1ครั้ง/ ปี 

เด็กปฐมวัยได้
ใช ้
อุปกรณ์การ
เรียนอย่าง
คุ้มค่า 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

17 โครงการจัดซ้ือค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

1.เพื่อจัดซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  
2. เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาล 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม 
- ศพด.โรงเรียนบ้านแหลม 
เป็นเงิน 19,500 บาท 
- ศพด.โรงเรียนวัดในกลาง 
เป็นเงิน 7,800 บาท 
- ศพด.วัดลักษณาราม 
เป็นเงิน 2,700 บาท 
- ศพด.วัดต้นสน 
เป็นเงิน 9,600 บาท 

- 39,600 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

39,600 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

39,600 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

39,600 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1.ร้อยละ 100  
ของเด็กปฐมวัย 
มีเครื่องแบบ 
นักเรียน 
2. จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

เด็กปฐมวัยได้มี 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

18 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นมนสังคมได้ 
2. เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาลตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง  
4 ด้าน และเด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 
- ศพด.โรงเรียนบ้านแหลม 
เป็นเงิน 27,950 บาท 
- ศพด.โรงเรียนวัดในกลาง 
เป็นเงิน 11,180 บาท 
- ศพด.วัดลักษณาราม 
เป็นเงิน 3,870 บาท 
- ศพด.วัดต้นสน 
เป็นเงิน 13,760 บาท 

- 56,760 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

56,760 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

56,760 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

56,760 
เงินอุดหนุน

ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

ร้อยละ 100  
ของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการครบท้ัง  
4 ด้าน 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบ 
ท้ัง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

19 โครงการจ้างเหมาบุคลากร
ช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์  
จ านวน  10  อัตรา 

-เพื่อให้สถานศึกษามี
บุคคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา 

-จ้างเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท้ัง  6  แห่ง  
จ านวน  10  อัตรา 

1,080,000 1,080,000 - - - -ภารกิจของสถาน 
ศึกษามีบุคลากร
รองรับท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

-สถานศึกษามี
บุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติ งาน
สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

กอง
การศึกษา 

 

20 โครงการจ้างเหมาบุคลากร
ช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  
จ านวน  2 อัตรา 

-เพื่อให้สถานศึกษามี
บุคคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา 

-จ้างเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท้ัง  5  แห่ง  
จ านวน  2  อัตรา 

- - 216,000 216,000 216,000 -ภารกิจของ
สถานศึกษามี
บุคลากรรองรับท่ี
เพียงพอและ
เหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน 

-สถานศึกษามี
บุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
สอดคล้อง 
กับภารกิจ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

21 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคลากรของ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าแหน่งภารโรง/
พนักงานท าความสะอาด 

-เพื่อท าความสะอาด 
ดูแล บ ารุงรักษา อาคาร
สถานท่ี  ทรัพย์สินให้อยู่
ในสภาพท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

-จ้างเหมาบริการบุคลากร
ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าแหน่งภารโรง/พนักงานท า
ความสะอาด จ านวน  1  คน  
เป็นเงิน 9,000 บาท 
จ านวน  12  เดือน 

- - 108,000 108,000 108,000 -มีภารโรง/พนักงาน
ท าความสะอาด 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจ านวน 1 คน 

-พื้นท่ีภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาดและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองการศึกษา 
 

22 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  
ป.4 – 6  

1.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตร
นารีได้รับประสบการณ์
ตรงจากการอยู่ร่วมกัน 
2.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตร

นารีมีความรับผิดชอบ 
อดทน มีระเบียบวินัย
ร่วมกัน 
3.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตร

นารีรู้จักใช้ชีวิตและ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1.ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึก
ความอดทนมีระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตัวเองและท างาน 

 ร่วมกับผู้อื่น 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 
 

- - 40,000 
(งบ

เทศบาล) 

40,000 
(งบ

เทศบาล) 

40,000 
(งบ

เทศบาล) 

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4-6 เข้าค่ายพักแรม  
1 ครั้ง/ 1ปีการศึกษา 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการอยู่ร่วมกันมี
ระเบียบวินัย 
2. ลูกเสือ -เนตรนารีมี

ความรับผิดชอบ อดทน  
3.ลูกเสือ-เนตรนารีรู้จัก

ใช้ชีวิตและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน

เทศบาลวัด
ลักษณารามฯ) 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

(ต่อ)  4.เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
5.เพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพิ่มเติม 
4. จัดโครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี  
ป.4-6 จ านวน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

      4.บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 
5.ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

23 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานครู
และพนักงานจ้างใน
สถานศึกษา 
 

-เพื่อพัฒนาพนักงาน
ครูและพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
พนักงานครูและพนักงานจ้างใน
สถานศึกษาตามจ านวนท่ีมีอยู่
จริง แยกเป็น  2 กลุ่ม 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

75,000 100,000 - - - -ร้อยละของ
พนักงานครูและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมและ
ศึกษาดูงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

-พนักงานครูและพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็น
ตัวอย่างจากการปฏิบัติจริงจาก
การศึกษาดูงานและสามารถ
น ามาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 
 

24 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานครู 
พนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

-เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ  
พนักงานครู    
พนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
พนักงานครูพนักงานจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละของ
พนักงานครู
พนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้ารับการ
อบรมและศึกษาดู
งานเทียบกับ
เป้าหมาย 

-พนักงานครูพนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษา   
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เห็นตัวอย่างจากการปฏิบัติจริง
จากการศึกษาดูงานและ
สามารถน ามาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

25 โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
รอยเท้าพ่อ 

1.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้ท าโครงการร่วมกัน 
2.เพื่อให้เด็กมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดป้ายนิเทศตามแนว
พระราชด าริตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตามรอยเท้าพ่อ) 
 

- 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กได้รับความรู้ใน
เรื่องของหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัด
ลักษณาราม 

26 โครงการ
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพช่องปาก
และฟันของเด็ก 

1.เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุ
ของเด็ก 
2..เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยช่องปากและบริการ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็ก 
3.เพื่อกระตุ้นให้เด็กเห็น
ความส าคัญของการมี
สุขภาพช่องปากและฟันท่ีดี 
4.เพื่อฝึกให้เด็กแปรงฟัน
และดูแลสุขภาพปากและฟัน
ของตนเองอย่างถูกวิธี 

1.จัดหาแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ 
2.จัดอบรมให้ความรู้ครูและ
ลูกจ้างที่ดูแลเด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์  จ านวน 1 ครั้ง 

25,000 - - - - ร้อยละของนักเรียนมี
สุขภาพช่องปากและ
ฟันท่ีดี 

1.เด็กได้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ฟันอย่างถูกวิธี 
2.เด็กเห็นความส าคัญ
ของสุข 
3.ลดการเกิดโรคฟันผุ
ของเด็ก 
4.เด็กสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ฟันของตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี 

ศพด.โรงเรียน 
บ้านแหลม 
ศพด.โรงเรียน 
วัดในกลาง 
ศพด.โรงเรียน 
วัดอุตมิงค์ 
ศพด.วัดต้นสน 
ศพด.วัด
ลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้สู่ O-NET 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 
ในการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนใน
การทดสอบท่ีเน้นทักษะ
การวิเคราะห์ขั้นสูงและ
สร้างความคุ้นเคยในการ
ทดสอบ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ 
O-NET 
2.นักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-
NET) เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของนักเรียน
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ สู่ 0-NET ท่ี
ทางโรงเรียนจัดให้ 
2.ร้อยละของนักเรียน
เป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 

1.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) จ านวน  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 

กองการศึกษา
โรงเรียน

เทศบาลวัด
ลักษณาราม

(สมุทรราษฎร์
วิทยาคาร) 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

(ต่อ)  3. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการ
ทดสอบ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและ
การศึกษาต่อมากขึ้น 
2.นักเรียนมีความมั่นใจมาก
ขึ้นว่าผลการทดสอบระดับ 
ชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) 
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียน
เป้าหมายมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนและ
การศึกษาต่อมากขึ้น 
2.ร้อยละของนักเรียน
เป้าหมายมีความ
มั่นใจมากขึ้นว่าผล
การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 

2.นักเรียนมีความ
พร้อมในการทดสอบท่ี
เน้นทักษะการ
วิเคราะห์ขั้นสูง และ
สร้างความ คุ้นเคยใน
การทดสอบ 
3.นักเรียนมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ในการ
ทดสอบ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

28 โครงการหนูน้อยรัก
การออกก าลังกาย  
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และ
ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง 
โดยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. เพื่อลดภาวการณ์เจ็บป่วย
ด้วยโรคต่างๆ ของเด็ก 
3. เพื่อเป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต่อไป 

1. เชิงคุณภาพ 
- ครู ผู้ดูแลเด็ก และจ านวน
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนได้ออกก าลังกาย  
2. เชิงปริมาณ 
- จัดกิจกรรมออกก าลังกาย  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้แก่ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และจ านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน 
-จัดซ้ือฮูลาฮูปให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฮู
ลาฮูป จ านวน 232  อัน ๆ 
ละ 300  บาท   

69,600 
(สปสช.) 

- - - - ร้อยละของนักเรียนมี
สุขภาพรา่งกายท่ี
สมบูรณ์แข็งรง 
 

1. เด็กและครู ผู้ดูแล
เด็ก มีสุขภาพแข็งแรง 
และออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
2. เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีภาวะ 
การเจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ ของเด็กลดลง 
3. เด็กและครู ผู้ดูแล
เด็ก เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ศพด.โรงเรียน 
บ้านแหลม 
ศพด.โรงเรียน 
วัดในกลาง 
ศพด.โรงเรียน 
วัดอุตมิงค์ 
ศพด.วัดต้นสน 
ศพด.วัด
ลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

29 
 

 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวันให้ 
แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะ 
กรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) 

-เพื่อสนับสนุน 
เป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนตามท่ี 
กรมส่งเสริมฯ 
แจ้งการจัดสรร 

-โรงเรียนวัดต้นสน 
-โรงเรียนวัดในกลาง 
-โรงเรียนบ้านแหลม 
(โดยใช้ยอดจ านวน
นักเรียน ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน  
ของทุกปี) 

1,332,000 
788,000 

2,160,000 

1,332,000 
788,000 

2,228,000 

1,332,000 
788,000 

2,228,000 

1,332,000 
788,000 

2,228,000 

1,332,000 
788,000 

2,228,000 

-ร้อยละของ 
นักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีได้รับ
บริการอาหาร
กลางวัน 

-นักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับ 
บริการอาหาร 
กลางวันอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

กองการศึกษา รร.วัดต้นสน 
รร.วัดในกลาง 
รรบ้านแหลม 

รวม  29  โครงการ 11,649,510 11,932,760 11,776,760 11,908,760 11,948,760 - -  - 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการชุมชนปลอดภัย 
ไร้โรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อสืบสานพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์        
อัครราชกุมารี ในการท่ี
จะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายในปี 
2563 

-เพื่อท าให้สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ 
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันสุนัขกัดและการปฏิบัติตน
หลังจากถูกสุนัขกัด 

45,000 - - - - -ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

-โรคพิษสุนัขบ้า 
จะค่อยๆหมดไป 
และอัตราการ 
เสียชีวิตจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 
จะหมดไป 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

2 โครงการชุมชนปลอดภัย
ไร้โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี 

-เพื่อสืบสานพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า       
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  ในการท่ีจะก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมด
ไปภายในปี  2563 

-เพื่อท าให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างต่อเนื่องทุกป ี          -
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ            
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้  ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันสุนัขกัดและการปฏิบัติ
ตนหลังจากถูกสุนัขกัด 

- 60,000
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป 

- - - ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมท่ีได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้าจะ
ค่อยๆหมดไปและ
อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้าจะหมด
ไป 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 โครงการชุมชนปลอดภัย
ไร้โรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

-เพื่อสืบสานพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ในการท่ีจะก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศไทย
ให้หมดไป 

-เพื่อท าให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างต่อเนื่องทุกป ี                               
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ                                   
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้  ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันสุนัขกัดและการปฏิบัติ
ตนหลังจากถูกสุนัขกัด 

- - 60,000
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป           

60,000
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป           

60,000 
เงิน 

อุดหนุน
ท่ัวไป           

ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมท่ีได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้าจะ
ค่อยๆหมดไปและ
อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้าจะหมด
ไป 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 โครงการน้ าตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติ สะอาด 
ปลอดภัย 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ดื่มท่ีสะอาดปราศจาก
เชื้อโรคและปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

(ปี2561 - 2562) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาล 
ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ า และ
ชุดตรวจสอบความกระด้างของ
น้ า จ านวน 8 ครั้งต่อปี 

(ปี2563 - 2565) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาล 
ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ า และ
ชุดตรวจสอบความกระด้างของ
น้ า จ านวน 3 ครั้งต่อปี 

25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของจ านวนตู้
น้ าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ครบตามเป้าหมาย 

-คุณภาพน้ าตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ประชาชนได้ดื่มน้ าท่ี
สะอาดปลอดภัย 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

5 โครงการประชาสัมพันธ์ 
ลด ละ เลิก โฟมบรรจุ
อาหาร 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
อันตรายจากการใช้โฟม
บรรจุอาหาร 

(ปี2561 - 2562) 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ในเขตเทศบาล จ านวน 2 ป้าย 
-จัดท าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้
ความเข้าใจถึงอันตรายจากการใช้
โฟมบรรจุอาหาร จ านวน 3,000 
แผ่น 

(ปี2563 - 2565) 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ในเขตเทศบาล จ านวน 2 ป้าย 
-จัดท าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้
ความเข้าใจถึงอันตรายจากการใช้
โฟมบรรจุอาหาร จ านวน 1,000 
แผ่น 

10,000 10,000 6,000 6,000 6,000 -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ีได้รับ
รู้และรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับอันตรายจาก
การใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 

-ประชาชนตระหนักถึง
ภัยอันตรายจากการใช้
โฟมท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพอนามัยและลด
การใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร 
 

-เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารและ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายร้านอาหาร
สุขภาพ 

-อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารแก่ผู้ประกอบการค้า
อาหาร จ านวน 70 คน  
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของ
ผู้ประกอบการค้า
อาหารในเขตเทศบาล
ท่ีได้รับการอบรมตาม
โครงการฯ 

-ผู้ประกอบการค้า
อาหารมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขาภิบาล 
อาหารและสามารถน า
กลับไปใช้ปรับปรุง
สถานประกอบการ
ของตนเองอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ต่อไป 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประทานอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัย 

-ตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านค้า
อาหารและแผงลอยด้วยชุด
ทดสอบเบ้ืองต้น (SI2) เพื่อ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
จ านวน 70 ร้าน  
จ านวน 1 ครั้ง 

17,000 17,000 - - - -ร้อยละของร้าน 
อาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลท่ีไดร้ับการ
ตรวจเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

-ร้าน อาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลมีความ
สะอาดผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



 
 

75 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

8 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
โรงอาหารของโรงเรียน
และร้านมินิมาร์ท 

-เพื่อให้นักเรียนและครู
ได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

-ตรวจสุขาภิบาลอาหารใน
ร้านอาหารในโรงเรียน 
4 โรงและร้านมินิมาร์ท 2 แห่ง 
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI2) 
เพื่อตรวจ หาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
จ านวน 1 ครั้ง 

3,000 3,000 - - - -ร้อยละของร้าน 
อาหารในโรงอาหาร 
ในโรงเรียนและร้าน
มินิมาร์ท ท่ีได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

-อาหารในโรงอาหารของ
โรงเรียนและร้านมินิมาร์
ทผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร 
-นักเรียนและครูได้รับ
ประทานอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหาร  แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร           
โรงอาหารในโรงเรียน
และร้านมินิมาร์ท 

-เพื่อให้ประชาชน 
นักเรียนและครู         
ได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

-ตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านค้า
อาหาร             แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้านมินิมาร์ท  ด้วย
ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI2) เพื่อ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
จ านวน 90 ร้าน จ านวน 1 ครั้ง 

- - 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของร้านค้า 
อาหาร  แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร           
โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้าน
มินิมาร์ทในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

-ร้านค้าอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหารโรงอาหาร
ในโรงเรียนและร้านมินิ
มาร์ทในเขตเทศบาลมี
ความสะอาดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
กรมอนามัย                 
-ประชาชน  นักเรียนและ
ครูได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

10 โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้าน
อาหารในตลาดเอกชน 
 

-  ให้ประชาชนได้รับ
ประทานอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

-  ตรวจสุขาภิบาลอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหารในตลาดเอกชน 
เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนใน
อาหาร เช่น สารบอแรกซ์ , 
สารกันรา,สารฟอร์มาลีน, 
สารโพลาร์ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของแผงลอย
จ าหน่ายอาหารใน
ตลาดเอกชนท่ีได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

- อาหารในแผงลอย
จ าหน่ายอาหารใน
ตลาดเอกชนมีความ
ปลอดภัย 
- ประชาชนได้
รับประทานอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

11 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปา  

-เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัยส าหรับการ 
อุปโภคและบริโภค 

(ปี2561 - 2562) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ จ านวน 3 จุด 
จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม จ านวน 9 จุด จ านวน 8 ครั้งต่อปี 
-ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ าและค่าความเป็นกรดด่าง ด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม 

(ป2ี563 - 2565) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ จ านวน 3 จุด 
จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม จ านวน 9 จุด จ านวน 3 ครั้งต่อปี 
-ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ าและค่าความเป็นกรดด่าง ด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม 

20,000 20,000 12,000 12,000 12,000 -น้ าประปาในเขต
เทศบาลได้รับการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ด้านคุณภาพน้ าตาม
เป้าหมายครบถ้วน 

-น้ าประปาในเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดปลอดภัย
ส าหรับการ 
อุปโภคและ
บริโภค 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

12 โครงการเศรษฐกิจ
ครัวเรือน ผักสวนครัว
แนวต้ัง 
  

-เพื่อประยุกต์แนวคิดการ
ปลูกผักสวนครัวภายใต้
ข้อจ ากัดของพื้นท่ีใน
ครัวเรือน 

-สร้างต้นแบบการปลูกผักสวน
ครัวแนวตั้งส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
เขตเทศบาลท่ี
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ 

-ประชาชนสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการสร้าง
แปลงผักในครัวเรือนได้
ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการตลาด
เอกชนและผู้ดูแลตลาด 

-เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

- อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารแก่เจ้าของตลาดเอกชน
และผู้ดูแลตลาด จ านวน 1 ครั้ง 

- 5,000 - - - -ร้อยละของผู้
ประกอบกิจการ
ตลาดเอกชนและ
ผู้ดูแลตลาดในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมท่ีได้รับการ
อบรมตาม
โครงการฯ 

-ผู้ประกอบกิจการตลาด
เอกชนและผู้ดูแลตลาด
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
สุขาภิบาลอาหาร และ
สามารถน ากลับไป
ปรับปรุงสถาน
ประกอบการของตนเอง
อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

14 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

เพื่อส ารวจจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตาม
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวท่ีมีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

- 12,000 - - - ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมท่ีได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม
ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ          
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อส ารวจจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตาม
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ          
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวท่ีมีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

- - 12,000 
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป 

12,000 
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป 

12,000 
เงิน

อุดหนุน
ท่ัวไป 

ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมท่ีได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม
ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 
 



 
 

80 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

16 โครงการจ้างเหมาบริการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยการ
ฉีดพ่นยุง 
 

-เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุง 

-จ้างเหมาบุคลากรท าหน้าท่ีใน
การฉีดพ่นยุงเพื่อก าจัดลูกน้ า
ยุงลายและท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงจ านวน 5 คน 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 -ร้อยละของจ านวน
ท่ีลดลงของผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกใน
พื้นท่ี 

-แหล่งเพาะพันธ์ยุง
ถูกท าลาย 
-ไม่มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นท่ี 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

17 โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้น าเต้นแอโรบิกเพื่อ
สุขภาพ 
 

-เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายในรูปแบบของการเต้น
แอโรบิก 

-จ้างเหมาบริการผู้น าเต้นแอโร
บิก จ านวน 1 คน 

36,000 - - - - -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมเต้นแอ
โรบิก 

-ประชาชนสนใจการ
ออกก าลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิก
เพิ่มขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการเต้นแอโรบิค 
 

 

-เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนด้วยการเต้น 
แอโรบิค 

จัดให้มีการเต้นแอโรบิคทุก
สัปดาห์ๆละ 3วัน 

- 
 

61,200 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

61,200 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

61,200 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

61,200 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

-ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
เต้นแอโรบิค 

-ประชาชนสนใจใน
การออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิค
เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 



 
 

81 
 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

19 โครงการควบคุมพาหะ
น าเชื้อก่อโรค และ
โรคติดต่อในชุมชน 
 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับพาหะน าเชื้อ
ก่อโรค 
 

-จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับพาหะน าเชื้อก่อโรค
และแนวทางการก าจัด ควบคุม 
ป้องกัน จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 - - - - -ร้อยละที่ลดลง
ของจ านวนการ
เกิดโรคติดต่อ
ในชุมชน 

-ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
พาหะน าเชื้อก่อโรคและ
สามารถก าจัด ควบคุม 
ป้องกันได้อย่างถูกวิธี 
ส่งผลใหจ้ านวนการเกิด
โรคติดต่อในชุมชนลดลง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

20 โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก   

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมมือกับเทศบาลใน
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
2.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อ
วางแผนหาแนวทางร่วมกันในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 1ครั้ง                    
2.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุม  
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 1ครั้ง 
3.อสม. รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายใส่
ทรายอะเบทในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ
ของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

- 20,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

- - - -ร้อยละที่ลดลง
ของจ านวนการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
 

 1.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
พาหะน าเชื้อก่อโรคและ
สามารถก าจัด  ควบคุม  
ป้องกันได้อย่างถูกวิธี 
 2. เครือข่ายประชาชนให้
ความร่วมมือในการเฝ้า
ระวัง  ควบคุม  ป้องกัน
โรคติดต่ออย่างต่อเน่ือง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

21 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน  

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

1.จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
1 ครั้ง 1 วัน 
2.จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์
ออกเสียงตามสายเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ 

- - 20,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

20,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

20,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

-ร้อยละของของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
รับการอบรม 
 

 1.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเฝ้าระวัง  
ควบคุมและ  ป้องกัน
โรคติดต่อ 
 2. ประชาชนใหค้วาม
ร่วมมือในการเฝ้าระวัง  
ควบคุม และป้องกัน
โรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิด
ความตระหนักและใส่
ใจสุขภาพของตนเอง 

-ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ 
การชั่งน้ าหนัก วัดความดัน 
และตรวจวัดระดับน้ าตาล 
ในเลือดให้แก่ผู้สูงอายุเดือน
ละ 1 ครั้ง 

3,000 - - - - -ร้อยละของจ านวน 
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเป็นประจ า
ต่อเนื่องตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

-ผู้สูงอายุท่ีได้รับการตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต้นจะได้รับ
ค าแนะน าท่ีถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีและสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

23 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
สุขภาพชุมชน 

(ปี 2561) 
1.1 เพื่อฝึกอบรมแกนน า
ด้านสุขภาพ ให้มีความรู้
และทักษะในการบริการ
ด้านสาธารณสุขท่ีดีและ
ถูกต้อง 
1.2 เพื่อยกย่องและ
ชมเชยแกนน าด้าน
สุขภาพทุกคนท่ีอุทิศตน
ท างานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 

(ปี 2561) 
1. อบรมความรู้แก่แกนน าด้าน
สุขภาพ  จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
2. แกนน าท่ีผ่านการอบรม
ฟื้นฟูร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต้นและคัดกรอง
โรคในชุมชน 
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารในการควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

32,000 30,000 25,000 25,000 25,000 (ปี 2561) 
1. แกนน าด้าน
สุขภาพมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 70  
2. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจ
การให้บริการของ  
แกนน าด้านสุขภาพใน
เกณฑ์ดี 
3.ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และคัดกรองโรค 

(ปี 2561) 
1. แกนน าด้านสุขภาพ
สามารถเป็นท่ีปรึกษาและ
ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขเบื้องต้นแก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. แกนน าด้านสุขภาพมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพและได้รับบริการทาง
สาธารณสุข 
4.ประชาชนได้รับความรู้  
ข่าวสารและสามารถเฝ้าระวัง
ได้ด้วยตนเอง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

(ต่อ)  (ปี 2562) 
1.เพื่อประชุมชี้แจง
แนวทางในการ
ด าเนินงาน      
2. เพื่อฝึกอบรม 
แกนน าด้านสุขภาพ 
ให้มีความรู้และทักษะใน
การบริการด้าน
สาธารณสุขเชิงรุก 

(ปี 2563-2565) 
-เพื่อให้แกนน าด้าน
สุขภาพ มีความรู้ ทักษะ
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริการด้าน
สาธารณสุขเชิงรุก 

(ปี 2562) 
1.จัดประชุมแกนน าสุขภาพ
ชุมชน 1 ครั้ง 
2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าสุขภาพชุมชน 1 ครั้ง จ านวน 
2 วัน 
 
 
 

 (ปี 2563-2565) 
-.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าสุขภาพชุมชน 1 ครั้ง จ านวน 
1 วัน 

 
 

    (ปี 2562-2565) 
-ร้อยละของจ านวน
แกนน าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

(ป ี2562-2565) 
1.แกนน าฯ มีความรู้สามารถ
เป็นท่ีปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
ให้กับประชาชนได้  
2.แกนน าฯ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ท่ีได้รับสู่ประชาชนใน
ชุมชน 
3.แกนน าฯ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
ทางด้านสาธารณสุขสู่ชุมชน
ได้ 
4. แกนน าฯร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

24 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

(ปี 2561) 
-เพื่อส่งเสริมพัฒนา
จิตใจผู้สูงอายุ  
 

(ปี 2562-2565) 
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิต  
ไม่หลงไม่ลืม 
ไม่เศร้า   
กินข้าวอร่อย 

(ปี 2561) 
1. จัดบริการด้านสาธารณสุข จ านวน5 
ครั้งๆ ละ  ไม่น้อยกว่า 3  กิจกรรม 

2. การดูงาน 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 
300 คน 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้สูงอายุฯ 3 ครั้ง 
4. จัดประชาคม  เพื่อร่วมก าหนด
แนวทางในการดูแลสุขภาพและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในผู้สูงวัย 

(ปี 2562-2565) 
1.จัดบริการด้านสาธารณสุข  จ านวน 5
ครั้งๆ ละ ไม่น้อยกว่า 3  กิจกรรม             
2.ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้สูงอายุ2ครั้ง                          
3.จัดประชาคมเพื่อร่วมก าหนดแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  1  ครั้ง 

110,000 114,000 114,000 114,000 114,000 (ปี 2561) 
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ของ
ผู้สูงอายุในแต่ละ
ปี 
2. ร้อยละ 90 
ของผู้สูงอายุพึง
พอใจ 
ในกิจกรรมท่ีจัด
ในเกณฑ์ดี 

 
(ปี 2562-2565) 
-ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเมื่อเทียบ
กับจ านวน
เป้าหมาย 

(ปี 2561) 
-ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชน ได้รับ
สวัสดิการและบริการอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม 
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีขึ้น 

(ปี 2562) 
1.ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ท่ีดี 
 2.ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและ
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(ปี 2563-2565) 
1.ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ท่ีดี 
2.ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นของตนเองได้ 
3.ประชาชนในสังคมตระหนักใน
คุณค่าของผู้สูงอายุและให้
ความส าคัญผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

25 โครงการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพดี  มีพัฒนาการ
เป็นไปตามวัย 
2.เพื่อติดตามพัฒนาการ
และค้นหาความผิดปกติ
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู้การดูแล
ตนเองแบบง่าย ๆ 
4.เพื่อให้ครูและพี่เลี้ยงเด็ก
มีความรู้พัฒนาการของเด็ก
ตามช่วงวัย  

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นและดู
พัฒนาการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์ 
2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจคัดกรองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง   5 ศูนย์ 

30,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
ทต.บ้าน
แหลม) 

- - - - 1.เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตรวจ
สุขภาพและดู
พัฒนาการให้เป็นไป
ตามวัย  ร้อยละ 
100 
2.เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสุขภาพร่างกายท่ี
ดี  และมีพัฒนาการ
เป็นไปตามวัย 

1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 
2.เด็กปฐมวัยได้รับ
การตรวจสุขภาพ
และพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.เด็กปฐมวัยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพและ
ผิดปกติทาง
พัฒนาการได้รับการ
ส่งต่อไปรักษา 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

26 โครงการป้องกัน
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร    
 
 
 
 
 
 

(ปี 2561) 
-เพื่อให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียน 

(ปี 2562-2565) 
1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียน 
2.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องเพศ 

(ปี 2561) 
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6  

 (ปี 2562-2565) 
 -จัดอบรมให้ความรู้ “วัยเรียน 
วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5    

15,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
ทต.       

บ้านแหลม) 

(ปี 2561) 
-ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เรื่องการป้องกัน
ตั้งครรภ์ 

(ปี 2562-2565) 
-ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้ารับการอบรม 

(ปี 2561) 
-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม     

(ปี 2562-2565) 
-เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

27 โครงการติดตาม
เยี่ยมหญิง
ตั้งครรภ์มารดา
และทารกหลัง
คลอด 

- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
มารดาและทารกหลัง
คลอดได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อให้มารดามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองและดูแล
ทารกหลังคลอด 

-จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้
พร้อมใช้ในการลงปฏิบัติงาน 
- จัดท าแผ่นพับให้ความรู้ใน
การปฏิบัติตัวของมารดาและ
การดูแลทารกหลังคลอด 

4,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

- - - - ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์และทารก
ปลอดภัย มีสุขภาพ
แข็งแรง 

- หญิงตั้งครรภ์และมารดา
หลังคลอดมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้องและมีสุขภาพแข็งแรง 
- ทารกได้รับการดูแลและมี
การพัฒนาการสมวัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

28 โครงการป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน   

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน   
2.ประชาชนมีความรู้
สามารถเลือกบริโภค
สินค้าเสริมไอโอดีนได้
ถูกต้อง 

1.จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนและแกนน า
สุขภาพชุมชน  1 ครั้ง  
2.กิจกรรมเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และสุ่มตรวจ
คุณภาพเกลือในชุมชนท้ัง 9 
ชุมชน          
3.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีในการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

- 40,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

- - - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมเมื่อเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมาย 

-ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความรู้เรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ดูแลตนเองและครอบครัว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

29 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรคและเด็ก
มีพัฒนาการสมวัย   

1.เพื่อให้ครูและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
และสามารถดูแลเด็กได้
ถูกวิธี 
2.เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 
 

(ปี 2562) 
1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นและประเมิน
พัฒนาการช่วงอายุ 3 ปี 6 
เดือนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก           
2.อบรมให้ความรู้ครู  ครูผู้ช่วย
ดูแลเด็ก เจ้าหน้าท่ีในศูนย์ฯ 1  
ครั้ง                        
3.อบรมผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1ครั้ง 

(ปี 2563-2565) 
1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นและประเมิน
พัฒนาการช่วงอายุ 3 ปี 6 
เดือนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก            

- 40,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

40,000 
(งบกองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

ทต.       
บ้านแหลม) 

1.ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
พัฒนาการสมวัย              
2.ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เป็นโรคติดต่อ 
 
 
 
 

1.เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
2.ครูและผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อท่ี
เกิดในเด็ก 
3.เด็กที่มีพัฒนาการ
ช้าได้รับการกระตุ้น
จากครู และ
ผู้ปกครองเด็ก 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

(ต่อ)   2.อบรมให้ความรู้ครู  ครูผู้ช่วย
ดูแลเด็ก เจ้าหน้าท่ีในศูนย์ฯ  
1 ครั้ง                       
3.บูรณาการร่วมกับกองศึกษา
ในการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
กับผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง4 แห่ง 
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
โปสเตอร์,สติ๊กเกอร์ หรือแผ่น
พับ เพื่อป้องกันโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.จัดหาอุปกรณ์ในการใช้ตรวจ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

30 โครงการก่อสร้างลาน
ออกก าลังกาย บริเวณ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม หมู่ท่ี 
7 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีลานออกก าลัง
กายท่ีได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 6.50 – 7.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 202.50 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้นท่ี 
13.216715,99.977180 
จุดส้ินสุด 
13.216189,99.976935 

150,000 - - - - -ร้อยละ 0.13 ของ
จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากโครงการ 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

31 โครงการอบรมให้
ความรู้และ
จัดบริการทางด้าน
สาธารณสุข 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการควบคุมและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน 
2.เพื่อจัดบริการด้าน
สาธารณสุขและข่าวสารด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน 
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจ
สุขภาพ  
4. สร้างเครือข่ายประชาชน
เพื่อความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 

1. อบรมให้ความรู้จ านวน 2 ครั้ง 2 กลุ่ม 
2. การดูงาน 1  ครั้ง 
3. จัดนิทรรศการด้านปัจจัยพื้นฐานของ
ชีวิต จ านวน  1  ครั้ง  
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ จ านวน  3 ครั้ง  

20,000 - - - - 1.สภาวะการณ์
ของโรคท่ีป้องกัน
ได้ลดลงร้อยละ 
10 
2.ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรค 

1. กลุ่มเสี่ยงในชุมชน
ได้รับการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์และการ
สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 
3. โรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้ลดลงร้อย
ละ 10 ต่อประชากร
หน่ึงหมื่นคน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

32 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน จัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ 
1. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ 
2. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
3. โครงการควบคุม
โรคขาดสารอาหาร 

-จัดสรรเงิน
งบประมาณให้กับ
ชุมชนๆละ 20,000.-
บาท รวม 9  ชุมชน 

180,000 - - - - -ร้อยละร้อยของ
ชุมชนได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

-ประชาชนใน
กลุ่ม เป้าหมายแต่
ละชุมชนได้รับ
ความรู้ สามารถ
ป้องกันและดูแล
สุขภาพสมาชิกใน
ครอบครัวได้อย่าง
ถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

- ชุมชนวัดอุตมิงค์
พัฒนา  หมู่ท่ี 1 
- ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา 
หมู่ท่ี 2 
- ชุมชนบ้านกลาง
สามัคคี หมู่ท่ี 3 
- ชุมชนบ้านในพัฒนา 
หมู่ท่ี 4 
- ชุมชนศาลเจ้ากวงกง
พัฒนา หมู่ท่ี 5 
- ชุมชนบ้านย่านซ่ือ
พัฒนา หมู่ท่ี 6 
- ชุมชนวัดลักษณาราม
สามัคคี หมู่ท่ี 7 
- ชุมชนประมงเจริญ
พัฒนาหมู่ท่ี 8  
- ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้ว
ร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 10 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

33 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ด้าน
โภชนาการและการ
ดูแลสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
น าความรู้ท่ีได้ไป
ดูแลตนเองและ
ครอบครัว 

-ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

- 60,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าริ 

ด้าน
สาธารณสุข) 

- - - -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการอบรม 

1. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องอาหาร
และโภชนาการ
อนามัยแม่และ
เด็ก 
2 .  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดุ
แลแม่และเด็ก 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

-ชุมชนวัดอุตมิงค์
พัฒนา หมู่ท่ี 1 
-ชุมชนบ้านกลาง
สามัคคี หมู่ท่ี 3 
-ชุมชนบ้านใน
พัฒนา หมู่ท่ี 4 
-ชุมชนบ้านย่านซ่ือ
พัฒนา หมู่ท่ี 6 
-ชุมชนประมงเจริญ
พัฒนาหมู่ท่ี 8  
-ชุมชนศาลเจ้าฮุด
โจ้วร่วมใจพัฒนา 
หมู่ท่ี 10 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

34 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคมะเร็งเต้า
นม 
2. เพื่อกระตุ้นและ
สร้างความตระหนัก
ให้สตรีไทยตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 

-ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

- 30,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าริ 

ด้าน
สาธารณสุข) 

- - - -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการอบรม 

ประชาชนท่ีผ่าน
การอบรมได้รับ
ความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 
และมีทักษาการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

- ชุมชนวัดอุตมิงค์
พัฒนา หมู่ท่ี 1 
- ชุมชนบ้านย่านซ่ือ
พัฒนา หมู่ท่ี 6  
- ชุมชนประมงเจริญ
พัฒนา หมู่ท่ี 8 

35 โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จ
พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

-เพื่อให้ประชาชน
วัดต้นสนพัฒนา
ได้รับความเรื่องการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิ 

-ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

- 30,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าริ 

ด้าน
สาธารณสุข) 

- - - -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการอบรม 

ประชาชนในชุมชน
วัดต้นสนพัฒนาท่ี
ผ่านการอบรมได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิและ
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปดูแล
ครอบครัวได้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

- ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา 
หมู่ท่ี 2 
- ชุมชนศาลเจ้ากวงกง
พัฒนา หมู่ท่ี 5  
- ชุมชนวัดลักษณาราม
สามัคคี หมู่ท่ี 7 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

36 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ-วลัยลักษณ์  
อัครราช-กุมารี 

1. เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
2. เพื่อให้
ประชาชน
ตระหนักและใส่
ใจในการฉีดวัคซีน
ดรสุนัขบ้าในสุนับ
และแมว 

-ประชาชนใน
ชุมชน จ านวน 
50 คน 

- 60,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าริ 

ด้าน
สาธารณสุข) 

- - - -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการอบรม 

1.ประชาชนท่ี
ผ่านการอบรมมี
ความรู้เรื่องโรค
พาสุนัขบ้า และ
ให้ความส าคัญใน
การพาสุนัขและ
แมวไปฉีดวัคซีน 
2 .  ป ร ะ ช า ช น
ช่วยกันเฝ้าระวัง
และสั ง เกตสัตว์
เลี้ยง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

- ชุมชนวัดต้นสน
พัฒนา  หมู่ท่ี 2 
- ชุมชนบ้านกลาง
สามัคคีหมู่ท่ี 3 
- ชุมชนบ้านในพัฒนา 
หมู่ท่ี 4 
- ชุมชนศาลเจ้ากวงกง
พัฒนา หมู่ท่ี 5 
- ชุมชนวัดลักษณา
รามสามัคคี หมู่ท่ี 7 
- ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้ว
ร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 
10 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

37 โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชนจัดท า
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้าน
สาธารณสุข 

จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชนจัดท า
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนละ  
20,000 บาท 
รวม 9 ชุมชน 

- - 180,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ 
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าร ิ

ด้านสาธารณสุข 

180,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ 
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ
พระราชด าร ิ

ด้านสาธารณสุข 

180,000 
(เงินอุดหนุน

ส าหรับ 
ด าเนินงาน 

ตามโครงการ 
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

ร้อยละร้อย
ของชุมชน
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
เงินอุดหนุน 

ประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมา
ยแต่ละชุมชน
ได้รับความรู้
ส า ม า ร ถ
ป้องกันและ
ดูแลสุขภาพ
ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุข 

- ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา หมู่ท่ี 1 
- ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา หมู่ท่ี 2 
- ชุมชนบ้านกลางสามัคคีหมู่ท่ี 3 
- ชุมชนบ้านในพัฒนา หมู่ท่ี 4 
- ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา 
 หมู่ท่ี 5 
- ชุมชนบ้านย่านซ่ือพัฒนา  
หมู่ท่ี 6  
- ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี 
หมู่ท่ี 7 

- ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  
หมู่ท่ี 8 

- ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจ
พัฒนา หมู่ท่ี 10 

รวม  37  โครงการ 1,285,000 1,437,200 1,180,200 1,180,200 1,180,200     
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องส่องสว่างในช่วง
กลางคืนตลอดเวลา 
  

-จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลท้ัง 
9 ชุมชน โดยจัดจ้างบุคลากร
จ านวน 2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของจ านวน
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ
ซ่อมแซมดูแลบ ารุง 
รักษาให้มีไฟส่องสว่าง
ในช่วงกลางคืนได้
ตลอดเวลา 

-ประชาชนมีความอุ่น
ใจในการใช้รถใช้ถนน
ช่วงเวลากลางคืน 
 
 
 

กองช่าง 

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภคในเขต
เทศบาล 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภคใน
เบื้องต้นของประชาชน 

- ท าการจ้างเหมาบริการ
คนงานเพื่อปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภคในเขตเทศบาล 
จ านวน 1 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ร้อยละของจ านวน
สาธารณูปโภคในเขต
เทศบาลท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม ดูแล
บ ารุงรักษาได้
ตลอดเวลา 

สามารถลดปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขตเทศบาลได้ใน
เบื้องต้น 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000    
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการครอบครัวนักปั่น
สร้างสรรค์วินัยจราจร 

-เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว 
-เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ใช้รถใช้ถนนท่ีถูกต้อง
ให้แก่ลูกหลาน 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใน
เขตเทศบาล จ านวน 45 
ครอบครัวๆละ 2-3 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวน
ครอบครัวท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

-ครอบครัวได้เรียนรู้
ร่วมกันและได้ช่วยกัน
ให้ความรู้แก่ลูกหลาน
ในการใช้รถใช้ถนนท่ี
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

2 โครงการจัดกิจกรรมพลัง
ชุมชน 

-เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารระหว่างเทศบาล
กับแกนน าชุมชนและ
ระหว่างชุมชนด้วย
กันเอง 

-จัดประชุมแกนน าชุมชน
ร่วมกับตัวแทนครัวเรือนใน
ชุมชนแต่ละชุมชนท้ัง 9 
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดประชุมผู้บริหารพบแกน
น าชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 -ร้อยละของแกนน า
ชุมชนและร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีตัวแทน
เข้าร่วมประชุมประจ า 
เดือน 

-ประชาชนในชุมชนมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
เรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาของชุมชน
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 โครงการเสริมสร้างความรู้
กฎหมายส าคัญท่ีผู้หญิง
ควรรู้การเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ 

1.  เพื่อให้สตรีมีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ส าคัญท่ีควรรู้สามารถ
เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ 
2. เพื่อให้เกิดเครือข่าย
สตรีในการเฝ้าระวัง
ปัญหาในพื้นท่ี 

-  จัดอบรมให้ความรู้แกนน า
กลุ่มสตรี  จ านวน  45  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของตัวแทน
สตรีรับการอบรม
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 

1. สตรีมีความรู้เรื่อง
กฎหมายสิทธิ
ประโยชน์และ
สวัสดิการท่ีเกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น 
2. มีกลุ่มเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาของกลุ่ม
สตรีในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 โครงการทบทวนและจัดท า
แผนชุมชน 

-เพื่อทบทวนแผนชุมชน
เดิมและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการ ณ 
ปัจจุบัน 
 
 
 

-จัดประชุมตัวแทนครัวเรือน
ในชุมชนเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนชุมชนทุกชุมชน 
ๆ ละ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละของครัวเรือน
ในแต่ละชุมชนท่ีมี
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม 

-ชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลมีแผน
ชุมชนท่ีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

5 โครงการประชาคมต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อสร้างช่องทางในการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการน าเสนอปัญหา 
ความต้องการและแนว
ทางการพัฒนาหรือ
พิจารณาหาข้อยุติหรือ
ข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 

-จัดประชุมประชาคมต าบล
บ้านแหลมอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละของประชาคม
ต าบลบ้านแหลมตาม
ประกาศแต่งตั้งของ
เทศบาลท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีช่องทางใน
การน าเสนอปัญหา 
ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้
เทศบาลพิจารณา 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

6 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุมชนและ
แนวทางการสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 
-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการ
บริหารจัดการชุมชน 

-จัดอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนและหรือแกนน าชุมชน
ท้ัง 9 ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 45 คนและจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนและ
หรือแกนน าชุมชน จ านวน  
1 ครั้ง จ านวน 45 คน 

40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของ
คณะกรรมการชุมชน
และหรือแกนน า
ชุมชนท้ัง 9 ชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

-คณะกรรมการชุมชน
และหรือแกนน าชุมชน
ท้ัง 9 ชุมชนเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่ประชาชน
และกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจและความ
ต้องการและสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

-จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ตามความต้องการของ
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีสนใจแจ้งความ
ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
-ร้อยละของประชาชน
ท่ีแจ้งความต้องการ
ฝึกอบรมและได้เข้า
ฝึกอบรมจริง 

-ประชาชนท่ีสนใจ
ได้รับความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 
สามารถน าไปต่อยอด
เป็นอาชีพเสริมได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

8 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนคุ้มครอง
เด็ก 

-เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน
ในการปกป้องคุ้มครอง
เด็กในชุมชน 
-เพื่อให้เด็กในชุมชน
ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองตามสิทธิขั้น
พื้นฐานตามกฎหมาย 

-จัดท าฐานข้อมูลเด็กใน
ชุมชนท้ัง 9 ชุมชน 
-จัดประชุมเครือข่ายแกนน า
ชุมชนเฝ้าระวังเด็กที่มีความ
เสี่ยง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละของเด็กใน
ชุมชนท้ัง 9 ชุมชน
ได้รับการจัดเก็บ
ข้อมูลในฐาน ข้อมูล
ของเทศบาล 

-เด็กในชุมชนท้ัง 9 
ชุมชนได้รับการดูแล
ปกป้องคุ้มครองจาก
คนในชุมชนเสมือน
เป็นคนในครอบครัว 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

9 โครงการครอบครัวอบอุ่น - เพื่อส่งเสริมให้ความรัก
ความอบอุ่นและความ
เข้าใจภายในครอบครัว 
- เพื่อให้ครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกัน 

- จัดฝึกอบรมประชาชนใน
ชุมชนๆ ละ 3 ครอบครัวๆ 
ละ 3 คน 

- - 15,000 - - - ร้อยละของสมาชิก
ในครอบครัวได้ท า
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 

- ครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
- สร้างความรักความ
อบอุ่นและความเข้าใจ
ภายในครอบครัว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

10 โครงการจัดการสัตว์
ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)
นอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ภายใต้พระราช 
บัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ.2535 ในท้องท่ี
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  
 

-เพื่อลดปัญหาความ
เดือด ร้อนจากการ
รบกวนของลิงและ
โรคติดต่อระหว่าง
คนกับลิง 
 

-สนับสนุนงบประมาณเป็น 
ค่าด าเนินการดังน้ี 
1.ค่าดักจับและขนย้ายลิง 
จ านวน 200 ตัว 
2.ค่ายาและเวชภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ส าหรับการท า 
หมันลิง จ านวน 200 ตัว 
3.ค่าอาหารลิงระหว่างท า 
หมัน กักกันโรคและฟื้นฟู
สุขภาพลิง จ านวน 200 ตัว 

440,000 
 

- 400,000 - 400,000 -ร้อยละของ
จ านวนประชากร
ลิงท่ีได้รับการ
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

-ลดปัญหาการเฝ้า
ระวังในการดูแล
ทรัพย์สินของ
ประชาชนจาก
การรบกวนของ
ลิง 

ส านัก 
ปลัดฯ 

เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่า 

พันท้ายนรสิงห์ 

รวม  10  โครงการ 825,000 395,000 810,000 395,000 795,000     
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ค าแนะน าการใช้เครื่อง
ออกก าลังกายในศูนย์ 
ฟิตเนตของเทศบาล 
 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนท่ีใช้
บริการท่ีศูนย์ฟิตเนต
ของเทศบาลมีผู้ดูแลให้
ค าแนะน าการใช้เครื่อง
ออกก าลังกาย 

-จ้างเหมาบริการบุคลากร
ประจ าศูนย์ฟิตเนต จ านวน 
2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีใช้บริการท่ีศูนย์ฟิต
เนตของเทศบาลท่ีมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการในระดับมาก 

-ประชาชนท่ีใช้บริการ
ท่ีศูนย์ฟิตเนตของ
เทศบาลได้รับ
ค าแนะน าการใช้
เครื่องออกก าลังกายท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา 

2 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา
ในแต่ละระดับตาม
ความสามารถ 

-ส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยาอย่างน้อย 2 
ชนิดกีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันได้ 2 ชนิด
กีฬาตามเป้าหมาย 

-เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลได้รับ
การพัฒนาทักษะด้าน
การกีฬาจากการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชน 

-เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีของ
ประชาชนในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนโดยใช้
กีฬาเป็นสื่อ 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนอย่างน้อย 2 ชนิด
กีฬา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละของชุมชนใน
เขตเทศบาลท่ีส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันทุกชนิดกีฬาท่ี
เทศบาลจัดการ
แข่งขัน 

-ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้การบริหาร
จัดการชุมชนของ
ตนเองและบริหาร
สัมพันธภาพท่ีดีใน
ชุมชนและระหว่าง
ชุมชน 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันรายการ
ต่างๆ 
 
 
 
 

-เพื่อส่งตัวแทน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬารายการ
ต่างๆตามความพร้อม 

-ประชาชนในเขตเทศบาลท่ี
มีความสามารถด้านกีฬาและ
มีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วม
การแข่งขันอย่างน้อย 1 
ชนิดกีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ส่งตัวแทนประชาชน
เข้าร่วมการแข่งขันได้ 
1 ชนิดกีฬาตาม
เป้าหมาย 

-ประชาชนในชุมชน
ได้รับการส่งเสริมการ
แสดงความสามารถ
ด้านการกีฬา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกทักษะในการ
เล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาที่
หลากหลายตาม
ความชอบและความ
ถนัด 

-จัดฝึกสอนทักษะด้านกีฬา
อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬาในช่วง
ปิดเทอมฤดูร้อนตามจ านวน
ท่ีมีผู้สนใจ 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 -จัดฝึกสอน 
ทักษะด้านกีฬา 
ได ้2ชนิดกีฬาตาม
เป้าหมาย 

-เด็กและเยาวชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬา
ส่งผลดีต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของเด็ก 

กองการศึกษา 

6 
 
 
 
 
 
 

โครงการเยาวชนคนทูบี -เพื่อจัดลานกิจกรรมให้
เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

-จัดลานกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

40,000 40,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมให้กล้า
แสดงออกและมีพ้ืนท่ี
ส าหรับการแสดง
ความสามารถให้
ปรากฏแก่ผู้อื่น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนันทนาการเพื่อ
ประชาชน 

-เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการ สร้าง
ความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนและ
สร้างความสุขให้แก่
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย 

-จัดกิจกรรมนันทนาการร้อง
เพลงและฝึกสอนลีลาศให้กับ
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

- - 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

-ประชาชนมี
สุขภาพจิตทีผ่อน
คลายและเรียนรู้การ
ใช้เสียงเพลงช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพจิตท่ีดี
ให้แก่ตนเอง 

กองการศึกษา 

8 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อให้สังคมและชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก 

-จัดเวทีการแสดงออกของ
เด็ก 
-จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ของเด็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของเด็กใน
ชุมชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กมีโอกาสในการ
แสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถของ
ตนเองให้ผู้ใหญ่ได้เห็น
และได้รับรู้ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

9 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยเนื่องในวันลอย
กระทง 
 

-จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย
นพมาศ 
-จัดกิจกรรมประกวดกระทง
ประดิษฐ์ 
-จัดสถานท่ีให้ประชาชนลอย
กระทง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยได้รับ
การอนุรักษ์และสืบ
ทอด 

กองการศึกษา 

10 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และพิธีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยเนื่องในวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
-เพื่อสร้างคุณค่าทาง
จิตใจให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเน่ืองใน
งานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

60,000 60,000 - - - -ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยได้รับ
การอนุรักษ์และสืบ
ทอด 

กองการศึกษา 

11 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
แห่เรือองค์ 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและของท้องถิ่น
เนื่องในเทศกาล
ทอดกฐินประจ าปี 

-จัดขบวนเรือแห่น าองค์กฐินไป
ถวายวัดในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยและ
ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอด 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

12 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
แห่เทียนพรรษา 

-เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

-จัดขบวนแห่เทียนพรรษาและน าเทียน
พรรษาไปถวายวัดในเขตเทศบาล 
-จัดพิธีท าบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธ
มนต์ 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยได้รับ
การอนุรักษ์และสืบ
ทอด 

กองการศึกษา 

13 
 
 
 

โครงการสืบสาน
การอนุรักษ์
หัตถกรรมว่าวไทย 

-เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
พื้นบ้านไทย 

-จัดกิจกรรมสอนท าว่าวไทยแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตามความสนใจ 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลท่ีสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 

-ภูมปิัญญาหัตถกรรม
ว่าวไทยได้รับการ
ถ่ายทอดและคงอยู่คู่
สังคมไทย 

กองการศึกษา 

14 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
พร้อมก่อสร้างรั้ว
เหล็กรอบสนาม 
บริเวณสนามหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
หมู่ท่ี 7 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ร่วมกันออก
ก าลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

ท าการกอ่สร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง 18.00 
ม. ยาว 38.00 ม.ภายในสนามปูพื้นยาง
สังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) ความ
หนาไม่น้อยกว่า 7.0 ม.ม.พร้อมเคลือบหน้าท า
จากโพรียูริเทน (ผ่านการทดสอบจากกรม
วิทยาศาสตร์การบริการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และสารสนเทศตามประกาศ มอก.2683 
ประเภท C หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 684.00 
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กชุบกัลป์วาไนช์ สูง 
1.00 ม. ยาว 128.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเลขที่ กช.11/2563 

- - 2,460,000 - - มีสนามฟุตซอล 
บริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
จ านวน 1 สนาม 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 (ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

15 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานพระนครคีรี
อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

-เพื่อร่วมสืบสาน
และฟื้นฟูธ ารงไว้ 
ซ่ึงขนบธรรมเนียม 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของชาวจังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงทรง 
คุณค่า ท้ังในเชิง
ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีให้
ปรากฏแก่สายตา
ประชาชาติ 
 

-สนับสนุนงบประมาณ
ในการจ้างเหมาตกแต่ง
รถขบวนแห่ 2 คัน 
ประกอบ ด้วย ขบวน
ใหญ่1 คันและขบวน
ย่อย 1 คัน จ้างเหมารถ
ปั่นไฟส าหรับรถที่เข้า 
ร่วมขบวนแห่ทั้ง 2 คัน 
และจ้างเหมาจัดท าป้าย 
ค าขวัญเข้าร่วมขบวน
แห่เปิดงานพระนครคีรี 
(ช่วงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จัดขบวนรถ
ตกแต่งเข้าร่วม
ขบวนแห่เปิดงาน
พระนครคีรีได้
ตามเป้าหมาย 

-ช่วยสร้าง
ชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ของจังหวัด
เพชรบุรีให้เป็นท่ี
รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
กว้างขวางท้ัง 
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

กอง
การศึกษา 

อ าเภอ 
บ้านแหลม 

(ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแหลม) 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

16 โครงการจัดงานเปิดโลก
ทะเลโคลน 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
-เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมรายได้ให้
ชาวอ าเภอบ้าน
แหลมโดยน าสินค้า
ท่ีผลิตขึ้นในพื้นท่ี
ขายให้กับ
นักท่องเท่ียว
โดยตรง 

-สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดตกแต่งสถานท่ี
จัดงาน การ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน การจัด
มหรสพและการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
ประเภทต่างๆใน
งาน (ระหว่างเดือน
เมษายนของทุกปี) 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -จัดงานเปิดโลก
ทะเลโคลนได้
ตามเป้าหมาย 

-ชื่อเสียงและ
สินค้า ของอ าเภอ
บ้านแหลม เป็นท่ี
รู้จัก 
-ประชาชนใน
พื้นท่ีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

อ าเภอ 
บ้านแหลม 

(ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแหลม) 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

17 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีฯ 

1.  เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 
2.  เพื่อให้เยาวชนได้มี
โอกาสใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้นด้วยการศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักไตรสิขา 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
ด้วยตนเอง จนเกิดความ
ซาบซ้ึงในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา 

- สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดโครงการ
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 - เยาวชน
อายุตั้งแต่  
9-19 ปี ใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้าน
แหลม และ
ใกล้เคียง 

1.  เยาวชนท่ี
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนมี
ความรู้เรื่องพระ
พุทธ ศาสนา
อย่างถูกต้องมาก
ขึ้น 
2.  เยาวชนท่ี
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนน า
หลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

กอง
การศึกษา 

วัดลักษณาราม 
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แบบ ผ.02 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

(ต่อ)  3. เพื่อให้เยาวชนสามารถ
น าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

       3.  เยาวชนท่ี
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนมีจิตส านึกท่ี
ถูกต้องใฝ่ใน
การศึกษา มุ่งพัฒนา
ตนเอง บิดา มารดา 
ครูอาจารย์และ
ประเทศชาติ 

  

18 โครงการสภาเด็ก
เพื่อนช่วยเพื่อน 

เพื่อจัดกิจกรรมและน า
เทคนิควิธีการช่วยเหลือ
เพื่อนกันระหว่างเพื่อนใน
สภาวะการต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมโดย
คณะกรรมการสภา
เด็กฯ และเด็ก
นักเรียนระดับชั้น 
ป.5-ป.6 ในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชน
กลุ่มเป้าหมา
ยท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมให้
มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
สภาวะการต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

รวม  18  โครงการ 886,000  946,000  3,486,000  1,026,000  1,026,000  886,000     
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.8  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
และตามแนวทางท่ี
กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลและท่ีมีอายุ
ครบ 60 ปี บริบูรณ์
ขึ้นไปและขึ้นทะเบียน
ท่ีเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 
 

18,110,000 18,210,000 18,310,000 18,410,000 18,510,000 -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพถูกต้อง
ตามก าหนดเวลา 

-ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
และตามแนวทางท่ี
กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 
 

-ผู้พิการในเขต
เทศบาลท่ีขึ้น
ทะเบียนท่ีเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

4,140,000 4,240,000 4,340,000 4,440,000 4,540,000 -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพถูกต้อง
ตามก าหนดเวลา 

-ผู้พิการในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.8  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายของรัฐบาล
และตามแนวทางท่ี
กรมส่งเสริมฯก าหนด 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลและขึ้น
ทะเบียนท่ีเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

-  เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการทางสังคมใน
ชุมชนให้สามารถดูแล
กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้ได้รับความ
ช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพชีวิตและ
พึ่งตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและเป็น
ธรรม 

-  สนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การช่วยเหลือ 

- ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับความ
ช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.8  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

5 โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมในอัตราร้อยละ 50 
ของเงินท่ีได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยคิดค านวณจาก
ค่ารายหัวๆ ละ 45 บาทของ
ยอดจ านวนประชากร 

- สนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

- 280,000 280,000 280,000 280,000 สามารถส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนได้ตามท่ี
รับแจ้ง 

เทศบาลมีงบประมาณ
ในการใช้จ่ายของการ
จัดการบริการสุขภาพ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ใน
การจราจร 
 

-  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การควบคุมการสัญจรให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็ว
ทางด้านการจราจร 

-  สนับสนุนอุปกรณ์
ในการจราจรให้กับ  
สภ.บ้านแหลม   
ไว้บริการประชาชน 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การช่วยเหลือ 

- ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับความ
ช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม  6  โครงการ 22,800,000 23,420,000 23,620,000 23,820,000 24,020,000    
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ.02 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการส านักงานร่มรื่น -เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวในเขต
เทศบาลบริเวณ
โดยรอบอาคาร
ส านักงาน
เทศบาล 

-จัดหาพันธุ์ไม้ท่ีสามารถ
เติบโตได้ในพื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลท่ีมีคุณสมบัติของ
ดินเป็นดินเต็มไปปลูกโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับบุคลากรของเทศบาล 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวนไม้ยืน
ต้นในพื้นท่ี
เขตเทศบาล 

-ในเขตเทศบาลมี
พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 
-บริเวณโดยรอบ
อาคารส านักงาน
เทศบาลมีความ
ร่มรื่น  

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

รวม  1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

-เพื่อให้ครู นักเรียน 
ได้ท ากิจกรรมเพ่ือเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
ท่ีตั้งอยู่โดยรอบสถาน 
ศึกษาร่วมกันกับ 
ประชาชนในชุมชน 

-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียนและประชาชน
ในชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย์ จ านวน 1 ครั้ง  

27,000 - - - - -ร้อยละของครู
นักเรียนใน
สถานศึกษาและ 
ร้อยละของ
ประชาชนใน
ชุมชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ครูนักเรียนและ
ประชาชนใน
ชุมชนท่ีตั้งอยู่
โดยรอบ
สถานศึกษามี
สัมพันธภาพ 
ท่ีดีต่อกัน 
- ชุมชนท่ีตั้งอยู่
โดยรอบ
สถานศึกษามี
พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม  1  โครงการ 27,000 - - - -    
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเข้าวัดท าบุญ 
ปลูกต้นไม้ถวายวัด 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

-เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาล 

(ปี2561) 
-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน
ท าบุญถวายภัตตาหารเพล 
-ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในบริเวณ
วัดและบริเวณ 
ท่ีสาธารณะ 

(ปี2562) 
- ปลูกต้นไม้ยืนต้นในบริเวณวัดและ
บริเวณที่สาธารณะ 

3,000 3,000 - - - -ร้อยละของ
ผู้แทนครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนไม้ยืน
ต้นในเขตเทศบาล 

-พื้นท่ีเขตเทศบาล
มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้นและมี
ความร่มรื่น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปลูกต้นไม้
ถวายวัดเนื่องในวัน 
วิสาขบูชา 

- เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม            
- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาล 

- ปลูกต้นไม้ยืนต้นในบริเวณวัดและ
บริเวณที่สาธารณะ    

- - 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของ
ผู้แทนครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม                  
-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนไม้ยืน
ต้นในเขตเทศบาล 

-พื้นท่ีเขตเทศบาล
มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้นและมี
ความร่มรื่น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการธนาคารต้นไม้ (ปี2561 – 2562) 
-เพื่อตั้งศูนย์เพาะช ากล้า
ไม้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ดินในพื้นท่ี 
-เพื่อน าพันธุ์ไม้ไปปลูก
ในท่ีสาธารณะและให้
ประชาชนน าไปปลูกท่ี
บ้านเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

(ปี2563 – 2565) 
-เพาะช ากล้าไม้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพดิน
ในพื้นท่ี 
-เพื่อน าพันธุ์ไม้ไปปลูก
ในท่ีสาธารณะและให้
ประชาชนน าไปปลูกท่ี
บ้านเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

(ปี2561 – 2562) 
-ตั้งศูนย์เพาะช ากล้าไม้ 1 แห่ง
ในบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะ
ของเทศบาล 

(ปี2563 – 2565) 
-เพาะช ากล้าไม้ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมท่ีจะ
น าไปปลูกให้เจริญเติบโต 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 (ปี2561 – 
2562) 

-ตั้งศูนย์เพาะช า 
กล้าไม้ 1 แห่ง 
ได้ตามเป้าหมาย 
-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนต้นไม้
ในเขตเทศบาล 
 

(ปี2563 – 
2565) 

-ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนต้นไม้
ในเขตเทศบาล 

-จ านวนต้นไม้ใน
เขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการน้ ามันพืชใช้
แล้วแลกหนังสือให้
น้องเพื่อคูคลองที่ใส
สะอาด 

-เพื่อสร้างจิตส านึก
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
การไม่ท้ิงน้ ามันพืชใช้
แล้วลงสู่แม่น้ าล า
คลอง 

-จัดกิจกรรมรับบริจาคน้ ามันพืชใช้
แล้วจากร้านอาหาร แผงลอยและ
ครัวเรือนรวบรวมน าไปแลก 
เปลี่ยนเป็นหนังสือน าไปบริจาคให้
โรงเรียน 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -ร้อยละของร้าน 
อาหารและร้อย
ละครัวเรือนท่ีร่วม
บริจาคน้ ามันพืช
ใช้แล้ว 

-ร้านอาหาร        
แผงลอยและ
ครัวเรือนให้ความ
ร่วมมือไม่ท้ิง
น้ ามันพืชใช้แล้ว
ลงในแม่น้ าล า
คลอง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพแม่น้ า
เพชรบุรี 

-เพื่อตรวจสอบเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรี 

(ปี2561 – 2562) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ า
เพชรบุรีด้วยชุดทดสอบคุณภาพน้ า
เดือนละ 1 ครั้งๆละ 3 พื้นท่ี 
 

(ปี2563 – 2565) 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ า
เพชรบุรีด้วยชุดทดสอบคุณภาพน้ า
จ านวน 4 ครั้งๆละ 3 พื้นท่ี 

8,000 8,000 5,000 5,000 5,000 -การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรีได้
ต่อเนื่องตาม
เป้าหมาย 

-เทศบาลมีข้อมูล
ในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรี
ต่อเนื่อง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาคู
คลองโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

-เพื่อสร้างจิตส านึก
และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์แม่น้ าล า
คลอง 

-จัดกิจกรรมพัฒนาคู คลองในเขต
เทศบาล จ านวน 2 ครั้ง 
 
 

5,000 5,000 - - - -ร้อยละของ
ผู้แทนครัวเรือน
ในเขตเทศบาลท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
กับเทศบาล 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลท้ิงขยะ
ลงในคูคลองและ
แม่น้ าเพชรบุรีลด
น้อยลง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุรี 

- เพื่อกระตุ้นจิตส านึก
ของประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี
และคูคลองต่างๆ 

- จัดกิจกรรมวันสืบสานการ 
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีด้วยการเชิญ
ชวนประชาชนร่วมลงนามเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี
และคูคลองในเขตเทศบาล 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 -ร้อยละของ
ตัวแทนครัวเรือน
ท่ีร่วมลงนามเป็น
เครือข่ายการ
อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรีและคู
คลองในเขต
เทศบาล 

-แม่น้ าเพชรบุรี คู 
คลองในเขต
เทศบาลมีปริมาณ
ขยะลดน้อยลง
และมีคุณภาพน้ า
ท่ีดีขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรักษาความ
สะอาดแม่น้ าเพชรบุรี 

(ปี 2561 – 2562) 
-เพื่อจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะในแม่น้ าเพชรบุรี
อย่างต่อเนื่อง 
(ปี 2563 – 2565) 

-เพื่อจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะในแม่น้ าเพชรบุรี
อย่างต่อเนื่อง 
-สร้างจิตส านึกและ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ า คูคลอง 

(ปี2561 – 2562) 
-ส ารวจจ านวนครัวเรือนท่ีตั้งอยู่ริม
แม่น้ าเพชรบุรีและเชิญชวนเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี 
-จัดท าโพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ าเพชรบุรี
อย่างต่อเนื่อง 

(ปี2563 – 2565) 
-ส ารวจจ านวนครัวเรือนท่ีตั้งอยู่ริม
แม่น้ าเพชรบุรีและเชิญชวนเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี 
-จัดท าโพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ าเพชรบุรี
อย่างต่อเนื่อง 
-พัฒนาคู คลองโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของตัวแทน
ครัวเรือนท่ีร่วมลง
นามเป็นเครือข่าย
การอนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรี 

-แม่น้ าเพชรบุรี คู
คลองในเขต
เทศบาลมีปริมาณ
ขยะลดน้อยลง
และมีคุณภาพน้ า
ท่ีดีขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

รวม  8  โครงการ 112,000 112,000 109,000 109,000 109,000    
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดถนนและพื้นท่ี
สาธารณะ 

เพื่อรองรับภารกิจใน
การจัดบริการ 
สาธารณะด้านการ
รักษาความสะอาด
และการเก็บขนมูล
ฝอย 

จ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอยและ
ท าความสะอาดถนนจ านวน 35
อัตราต่อปี 

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 1.ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลท่ี
ได้รับบริการเก็บ
ขยะมูลฝอย 
2.ร้อยละของถนน
ในเขตเทศบาลท่ี
ได้รับการดูแล
รักษาความ
สะอาด 

เทศบาลสามารถ
จัดบริการ
สาธารณะด้านการ
เก็บขนมูลฝอยและ
การรักษาความ
สะอาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการขนย้ายขยะมูล
ฝอยน าไปก าจัด 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะของ
เทศบาล 

(ปี 2561 ) 
จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยจาก
สถานท่ีก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ือ
น าไปก าจัด จ านวนไม่ต่ ากว่า 
1,600 ตันต่อปี 

(ปี 2562 – 2565) 
จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยจาก
สถานท่ีก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ือ
น าไปก าจัด จ านวนไม่ต่ ากว่า 800 
ตันต่อปี 

1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะท่ีถูก
น าไปก าจัดเทียบ
กับเป้าหมาย 

สถานท่ีก าจัดขยะ
ของเทศบาล
สามารถบริหาร
จัดการขยะท่ี
จัดเก็บในแต่ละ
วันได้ต่อไป 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมาบริการ
ขนย้ายขยะมูลฝอยน าไป
ก าจัด (ครั้งท่ี  2) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะของ
เทศบาล 

จ้างเหมาก าจัดขยะมูล
ฝอยจากสถานท่ีก าจัด
ขยะของเทศบาลเพ่ือ
น าไปก าจัด จ านวน 
ไม่ต่ ากว่า  962  ตัน 
ต่อครั้ง 

- 500,000 
 

- 
 

- 
 

- ปริมาณขยะท่ีถูก
น าไปก าจัดเทียบ
กับเป้าหมาย 

สถานท่ีก าจัดขยะ
ของเทศบาล
สามารถบริหาร
จัดการขยะท่ี
จัดเก็บในแต่ละ
วันได้ต่อไป 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

เพื่อลดปริมาณขยะท่ี
ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะใน
แต่ละวัน 

(ปี 2561 – 2562) 
1.จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งก าเนิดขยะอินทรีย์ 
2.แยกเก็บขนขยะอินทรีย์
น าไปแบ่งผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ 

(ปี 2563 – 2565) 
แยกเก็บขนขยะอินทรีย์
น าไปแบ่งผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ 

5,000 7,000 6,000 6,000 6,000 ปริมาณขยะท่ีถูก
น าไปก าจัดในแต่
ละวันท่ีลดลง 

ปริมาณขยะท่ีต้อง
น าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ
ในแต่ละวันลดลง
และเทศบาลมีปุ๋ย
น้ าชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์น าไป 
ใช้ในการลดกลิ่น
ท่อระบายน้ า ฉีด
ล้างท าความ
สะอาดพื้นท่ี
สาธารณะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการผ้าป่าขยะ 1.เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะในระดับ
ครัวเรือน 
2.เพื่อลดปริมาณขยะ
ท่ีต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ 

จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ จ านวน 1 
ครั้ง และน ารายได้จากผ้าป่าขยะ
ไปด าเนินการตามมติของแกนน า
ชุมชน 

10,000 17,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีร่วม
กิจกรรมผ้าป่า
ขยะ 

ปริมาณขยะท่ีต้อง
น าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการผลิตปุ๋ยจาก
ขยะอินทรีย์ 

เพื่อลดปริมาณขยะท่ี
ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะใน
แต่ละวัน 

1.จัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดขยะ
อินทรีย์ 
2.แยกเก็บขนขยะอินทรีย์น าไป
แบ่งผลิตปุ๋ย 

10,000 - - - - ปริมาณขยะท่ีถูก
น าไปก าจัดในแต่
ละวันท่ีลดลง 

ปริมาณขยะท่ีต้อง
น าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ
ในแต่ละวันลดลง
และเทศบาลมีปุ๋ย
จากขยะอินทรีย์
สามารถน าไปใช้
บ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ในเขต
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ 

1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน า
ขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนมาท าปุ๋ย
หมัก 
2.เพื่อลดปริมาณขยะท่ี
ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะในแต่
ละวัน 

1.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2.แยกเก็บขนขยะอินทรีย์น าไป
ผลิตปุ๋ย 

- 9,000 7,000 7,000 7,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
รับการอบรมท่ี
สามารถตอบ
แบบสอบถาม
วิธีการท าปุ๋ยหมัก 
2.ปริมาณขยะท่ี
ถูกน าไปก าจัดใน
แต่ละ 
วันท่ีลดลง 

1.ประชาชนท่ี
ผ่านการฝึกอบรม
สามารถน าขยะ
อินทรีย์ใน
ครัวเรือนมาท า
ปุ๋ยหมักได้ 
2. ปริมาณขยะท่ี
ต้องน าไปก าจัด 
ณ  สถานท่ีก าจัด
ขยะในแต่ละวัน
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการรณรงค์ท้ิง
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วใน
ครัวเรือน 
 
 
 

เพื่อรณรงค์การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีใน
ครัวเรือน 

จัดสถานท่ีส าหรับให้ประชาชนน า
สิ่งของในครัวเรือนท่ีไม่ใช้แล้วและ
ต้องการท้ิงไปวางท้ิง 

3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ท่ีร่วมกิจกรรม 

ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการให้ความรู้แก่
เด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่เด็ก
และเยาวชนในการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เด็กเยาวชนในการคัด
แยกขยะในครัวเรือน จ านวน 
1 ครั้ง 

15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็ก
เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรมท่ีสามารถ
ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะได้คะแนนร้อย
ละหกสิบ 
 

เด็กเยาวชนท่ีผ่าน
การอบรมสามารถ
คัดแยกขยะอย่าง
ง่ายใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการศูนย์พักและ
ก าจัดขยะอันตราย 

เพื่อเป็นศูนย์รวบ รวม
ขยะอันตราย 
รอการน าไปก าจัด 
 

1.จัดพ้ืนท่ีส าหรับเก็บรวบรวม 
ขยะอันตรายแยกไว้เฉพาะ 
1 แห่ง 
2.จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ
อันตรายน าไปก าจัด 

40,000 - - - - 1.มีศูนย์พักขยะ
อันตราย 1 แห่ง
ตามเป้าหมาย 
2.ร้อยละของขยะ
อันตรายท่ีจัดเก็บได้
ถูกน าไปก าจัดท่ี
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ขยะอันตรายมี
การเก็บรวบรวมท่ี
ปลอดภัยระหว่าง
รอการน าไปก าจัด
และได้รับการ
ก าจัดท่ีถูก ต้อง
ตามหลักวิชาการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะอินทรีย์   

1. เพื่อลดปริมาณขยะ
ท่ีต้องน าไปก าจัด ณ  
สถานท่ีก าจัดขยะ 
2. เพื่อน าขยะอินทรีย์
ไปใช้ประโยชน์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการน าขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

- 20,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะอินทรีย์
และน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. ปริมาณขยะท่ี
ต้องไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะ
ในแต่ละวันลดลง 
2. ประชาชน
สามารถ น าขยะ
อินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ใน
ครัวเรือน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการสร้าง
จิตส านึกการคัดแยก
ขยะในท่ีสาธารณะ
และสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

 

   

เพื่อสร้างจิตส านึก
และพฤติกรรมการท้ิง
และการคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้ถูกวิธี 

จัดภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในท่ีสาธารณะและสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

- 60,000 - - - ร้อยละของขยะท่ี
ถูกคัดแยกทิ้งลง
ภาชนะรองรับมูล
ฝอย 

ประชาชนมี
พฤติกรรมการท้ิง
ขยะท่ีถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
ชุมชนคัดแยกขยะ 
 
 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน จ านวน  1  ครั้ง 

- 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถตอบ
แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะได้
คะแนนร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีผ่าน
การฝึกอบรม
สามารถคัดแยก
ขยะไปขายเป็น
รายได้ลดภาระ 
ค่าครองชีพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม  13  โครงการ 4,863,000 4,919,000 4,315,000 4,315,000 4,315,000    
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แบบ ผ.02 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ยายติก หมู่ท่ี 6  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลอง  กว้างเฉลี่ย 
2.00-3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ระยะทางยาว 
165.00เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
360.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

51,500 - - - - ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกคลอง
วิก หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้าน
แหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 
2.00-3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ระยะทางยาว 
150.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
332.00  ลูกบาศก์เมตร 

49,400 - - - - ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
ข้าง รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า  

 -ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 
3.00-3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ระยะทางยาว 
150.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
390.00  ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 100,000 - - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลอง
ข้างบ้านนายแกละ 
หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 
1.50-2.00 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ระยะทางยาว 
120.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า
168.00   ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 75,000 - - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคันหินกันดิน
คลองหลังวัด 
ศีรษะคาม หมู่ท่ี 4 
(ต่อของเดิม)  
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อกันแนวเขตคลอง
ป้องกันการรุกล้ า 
 

-ท าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.20 เมตร ระยะทางสอง
ข้างรวม 150.00 เมตร 
 
 

- - 500,000 - - -ร้อยละของพื้นท่ี
แนวคลองท้ังสองฝั่ง
ท่ีได้รับ 
การกันแนวเขตโดย
เขื่อนคันหิน 

-ล าคลองมีแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกข้าง
ปั้มใหญ่กว่าวงศ์  
หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านแหลม 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกและ
ป้องกันการตื้นเขิน 

- ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้าง 3.00 – 
4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง
เฉลี่ย 2.50-3.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตาม
สภาพ้ืนท่ีระยะทางยาว 
500.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,400.00 
ลูกบาศก์เมตร  

- - 98,000 
 

- - ปริมาณลดลงของ
น้ าท่วมขัง 
 

ไม่ เกิ ดภาวะ น้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกและ
ป้องกันการตื้นเขิน 

ขุดลอกคลองตามสภาพพ้ืนท่ี
ระยะทางยาว 90.00 เมตร  

- - 50,000 
 

- - ปริมาณลดลงของ
น้ าท่วมขัง 
 

ไม่ เกิ ดภาวะ น้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลอง
ลาดส าพุด ตั้งแต่
ประตูเปิด – ปิด ถึง
แม่น้ าเพชรบุรี 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกและ
ป้องกันการตื้นเขิน 

ขุดลอกคลองตามสภาพพ้ืนท่ี
ระยะทางยาว 90.00 เมตร  
 
 

- - 50,000 - - ปริมาณลดลงของ
น้ าท่วมขัง 
 

ไม่ เกิ ดภาวะ น้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ หมู่ท่ี 8  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

- ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาด
ปากคลองกว้าง 3.00 – 3.50 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือตามสภาพ้ืนท่ีระยะทางยาว 
750.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,800.00 ลูกบาศก์
เมตร  

- - 126,000 - - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับน้ า
มากขึ้นและสามารถ
ระบายน้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

10 โครงการขุดลอกคลอง
ตลาด หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ
ไม่มีตะกอนดินกีด
ขวางการไหล  ของ
น้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มขีนาด
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ระยะทาง
ยาว 1,200.00 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
5,850.00 ลูกบาศก์เมตร 

- - - 500,000 - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับน้ า
มากขึ้นและสามารถ
ระบายน้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกคลอง
น้ าเชี่ยว หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 
4.00-5.00 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 3.50-4.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ระยะทางยาว 
250.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินท่ีขุดลอกไมน้่อยกว่า 
1,688.00  ลูกบาศก์เมตร 

- - - 180,000 - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนคันหินกันดิน
คลองโรงปูน หมู่ท่ี 6  
ต าบลบ้านแหลม 
 
 
 
 

-เพื่อกันแนวเขตคลอง
ป้องกันการรุกล้ า 

- ท าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 เมตร ระยะทางสอง
ข้างรวม 180.00 เมตร 
 

- - - 900,000 - -ร้อยละของพื้นท่ี
แนวคลองท้ังสองฝั่ง
ท่ีได้รับการกันแนว
เขตโดยเขื่อนคันหิน 

-ล าคลองมีแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกคลองวัด
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกและ
ป้องกันการตื้นเขิน 

ขุดลอกคลองตามสภาพพ้ืนท่ี
ระยะทางยาว 750.00 เมตร  

- - - 500,000 - ปริมาณลดลงของ
น้ าท่วมขัง 
 

ไม่ เกิ ดภาวะ น้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกคลอง
ตลาด ตั้งแต่วัดศีรษะคาม 
– แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกและ
ป้องกันการตื้นเขิน 

ขุดลอกคลองตามสภาพพ้ืนท่ี
ระยะทางยาว 1,260.00 เมตร 

- - - 500,000 - ปริมาณลดลงของ
น้ าท่วมขัง 
 

ไม่ เกิ ดภาวะ น้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกคลองวัด 
หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาด
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50-
2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

- - - 250,000 - -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกคลอง
ข้างวัดอุตมิงคาวาส 
หมู่ท่ี 1 ต าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มขีนาด
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ระยะทาง
ยาว 800.00 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไมน้่อยกว่า 
3,900.00 ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 300,000 -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

17 โครงการขุดลอกคลอง
ท่าแห หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากขึ้นและ 
ไม่มีตะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาด
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.00-5.50 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ระยะทาง
ยาว 650.00 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไมน้่อยกว่า 
6,632.00  ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 300,000 -ร้อยละของพื้นท่ี
คลองที่ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

รวม  17  โครงการ 100,900 - 999,000 2,830,000 600,000    
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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แบบ ผ.02 
 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
จดหมายข่าวเทศบาล 

- เพื่อเป็นช่องทางใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

-จัดพิมพ์จดหมายข่าวราย  
3 เดือน ขนาดเอ 4 จ านวน 
8 หน้า จ านวน 3,000 เล่ม
ต่อไตรมาสรวมท้ังปีจ านวน 
12,000 เล่ม 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล
ท่ีได้รับแจก
จดหมายข่าว 

-ประชาชนได้
รับทราบข่าวสาร
จากเทศบาลและใช้
เป็นข้อมูล
ตรวจสอบการ
ท างานของเทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

2 โครงการจัดท า
เอกสารรายงาน
กิจการเทศบาล 

-เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลในรอบปีให้
ประชาชนรับทราบ 

-จัดพิมพ์เอกสารขนาด เอ 4 
พิมพ์ 4 สี จ านวนไม่ต่ ากว่า 
50 หน้า(รวมปก) จ านวน 
3,000 เล่มต่อปี 

100,000 
 

100,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล
ท่ีได้รับแจก
เอกสารรายง
านกิจการ
เทศบาล 

ประชาชนได้
รับทราบผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลและใช้เป็น
ข้อมูลตรวจสอบ
การท างานของ
เทศบาลได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ส านักงานเทศบาลและ
บริเวณโดยรอบ 

-  เพื่อให้มีบุคลากร
รับผิดชอบดูแล 
ด้านความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล
และอาคารสถานท่ี
ของเทศบาล 

- จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม) ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม ตั้งแต่เวลา 
18.00 น. ถึงเวลา 
06.00 น. จ านวน 1 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - มีบุคลากร
รับผิดชอบดูแลด้าน
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
เทศบาลและอาคาร
สถานท่ี ช่วงเวลา
กลางคืน 

- อาคารสถานท่ี
และทรัพย์สินของ
เทศบาลได้รับการ
เฝ้าระวังดูแล
ความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการจ้างเหมา
บริการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล
และบริเวณโดยรอบ 

-  เพื่อให้มีบุคลากร
รับผิดชอบดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล
และบริเวณโดยรอบ 

-  จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ จ านวน 4 คน  

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 - มีบุคลากร
รับผิดชอบดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน
เทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ 

- อาคาร
ส านักงานและ
บริเวณโดยรอบมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานธุรการ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกิจกรรม 
5 ส  

-  เพื่อจัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ระบบเอกสาร ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน 
ห้องท างาน ห้องเก็บ
พัสดุและสถานท่ีอื่นๆใน
ส านักงานและบริเวณ
โดยรอบ 
  

-  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
บุคลากรของเทศบาลจัด 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของระบบ
เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 
โต๊ะท างาน ห้องท างาน 
ห้องเก็บพัสดุและ
สถานท่ีอื่นๆใน
ส านักงาน 
และบริเวณโดยรอบ 
ปีละ 2 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -  เอกสารการ
ปฏิบัติงานของทุก
ส่วนการงานท่ีได้ รับ
การจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 
- โต๊ะท างาน ห้อง
ปฏิบัติงานและห้อง
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ได้รับการจัดการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

-  ระบบเอกสาร
ของเทศบาลและ
พื้นท่ีปฏิบัติงานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
- ทุกส่วนการงาน
สามารถค้นหา
เอกสารต่างๆได้
โดยสะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 โครงการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

- เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กรและน า
เผยแพร่ให้บุคลากรใน
องค์กรทราบ 
- จัดตั้งคลังความรู้ใน
องค์กรเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับบุคลากร
ในองค์กร 

-  ทุกส่วนการงานของ
เทศบาลจัดส่งข้อมูลองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่ า ง น้ อยกอ งละ  5 
เรื่องต่อปี 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -  มีการรวบรวมองค์
วามรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลอย่างน้อย
กองละ 5 เรื่องต่อปี 

-  บุคลากร
เทศบาลต าบล
บ้านแหลมมีคลัง
ความรู้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานธุรการ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น 

- เพื่อส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคลากร
เทศบาลให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีถูกต้องและดี
งาม 
-เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
แก่บุคลากรของเทศบาล 
 

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกและพิจารณา
ผลการคัดเลือก จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง 
- ด าเนินการคัดเลือกปีละ 1 
ครั้ง 
- จัดพิธีมอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติบัตรบุคลากร
ดีเด่นปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของจ านวน
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในทางที่
ถูกต้องและดีงาม 
 

- บุคลากรของ
เทศบาลมีความ
ละอายและมี
ความยับยั้งชั่งใจ
ในการจะท าสิ่งใด
ท่ีไม่ถูกต้องและ
ไม่ดีงาม  

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

8 โครงการติดตั้งตู้แดง
ร้องทุกข์ 
 

- เพื่อเพิ่มช่องทางร้อง
ทุกข์ปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน
และช่องทางการเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่อแนว
ทางการพัฒนาเทศบาล 
 

- ติดต้ังตู้แดง (ตู้ไปรษณีย์) 
ประจ าชุมชน จ านวน 9 ตู้ 
ในพื้นท่ีท่ีแกนน าชุมชนท้ัง  
9 ชุมชนก าหนด ชุมชนละ  
1 ตู ้
 

4,000 - - - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในชุมชนท่ีเข้าถึง
ช่องทางในการแจ้ง
ข้อมูลร้องทุกข์ให้แก่
เทศบาลโดยสะดวก 
 

- ประชาชนในทุก
ชุมชนมีช่องทางท่ี
สะดวกในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆให้แก่
เทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

งานนิติการ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

- เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
โดยการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 

- จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

800,000 800,000 800,000 - - -ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมโดยการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

-ประชาชนเข้าใจแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตยและ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสิทธิ
และหน้าท่ี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

10 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้
ให้บริการท่ีดี 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการ
เป็นผู้ให้บริการท่ีดี 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตามจ านวน
ท่ีมีอยู่จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 10,000 - 10,000 -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมท่ี
สามารถตอบ
แบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการเป็น
ผู้ให้บริการท่ีดแีละ
สามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมไปพัฒนาตนเอง
และพัฒนาการท างานของ
ตนเองในฐานะผู้ให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการวันเทศบาล - เพื่อกระตุ้นจิตส านึก
ของ บุคลากรเทศบาล
ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาลท่ีมี
ต่อประชาชน 
-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อบทบาท
หน้าท่ีและภารกิจงาน
ของเทศบาล 

- จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนาพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์ 
- จัดบอร์ดนิทรรศการ
การปกครองท้องถิ่นไทย
และบทบาทภารกิจงาน
ของเทศบาล 
- จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติบุคลากรเทศบาล
ดีเด่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของ
ผู้แทนครัวเรือน
ในเขตเทศบาล
รับรู้เข้าใจใน
กรอบภารกิจของ
เทศบาล 

-บุคลากรเทศบาล
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาลท่ีมี
ต่อประชาชน 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลรับรู้  และ
เข้าใจกรอบภารกิจงาน
ของเทศบาลและให้
ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

12 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลบ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 
 

-  เพื่อปรับภูมิทัศน์
ด้านหน้าส านักงานให้ 
ร่มรื่น  สวยงาม 

-  ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล  
จ านวน 1 แห่ง 
- ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล ระยะ
ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 

500,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- ปรับภูมิทัศน์
เป็นไปตาม
ก าหนด 1 แห่ง 

- ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการถมดินบริเวณ
ด้านหลังส านักงาน
เทศบาล หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 

- เพื่อปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  ปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านหลังส านักงาน
เทศบาล จ านวน 1 แห่ง 

- 500,000 - - - - ปรับพ้ืนท่ี
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามก าหนด 1 
แห่ง 

- เด็กมีสถานท่ีเป็นศูนย์
รวมในการเรียนหนังสือ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

14 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
บริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหลม 
 
 
 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ร่วมกับเทศบาล 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ขนาด
กว้าง 21.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

- 12,000,000 - -  หอประชุมของ
เทศบาลได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการเข้า
ร่วมประชุมในกิจกรรม
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
น าไปสู่การประพฤติ 
ปฏิบัติ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
ของการเป็นข้าราชการ
และแนวทางในการ
น าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติ 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตาม
จ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - 10,000 - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมท่ีสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

- บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเป็น
ข้าราชการและสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบแนวทางของมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

16 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติราชการ 
-เพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรเทศบาล 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตาม
จ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - 10,000 - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้า
รับการอบรมท่ีสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจ าแนกประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
-ไม่เกิดปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
เทศบาลอันเน่ืองจากการไม่รู้
หรือไม่เข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับงานธุรการ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
-เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการเอกสารของทุกส่วน
การงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อสร้างบรรทัดฐานการ
ท างานด้านเอกสารของ
เทศบาลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

-จัดฝึกอบรม
บุคลากรของ
เทศบาลตามจ านวน
ท่ีมีอยู่จริงจ านวน 1 
ครั้ง ระยะเวลา 1 
วัน 
 

10,000 - - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานธุรการ 
-ระบบบริหารจัดการเอกสาร
ของทุกส่วนการงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
-การท างานด้านเอกสารของ
เทศบาลเป็นมาตรฐาน
เดียวกันท้ังเทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

18 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

-จัดฝึกอบรม
บุคลากรของ
เทศบาลตามจ านวน
ท่ีมีอยู่จริงจ านวน  
1 ครั้ง ระยะเวลา  
1 วัน 
 

10,000 - - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
-ไม่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอน
กระบวนการท างาน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องเทคนิคการเขียน
โครงการ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับเทคนิค
แนวทางการเขียน
โครงการและรูปแบบของ
โครงการ 
 

-จัดฝึกอบรม
บุคลากรของ
เทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่
จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคแนวทางการเขียน
โครงการและเทศบาลต าบล
บ้านแหลมมีรูปแบบของ
โครงการท่ีเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

20 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการก าหนด
ตัวชี้วัด 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการก าหนด
ตัวชี้วัด 
 

-จัดฝึกอบรม
บุคลากรของ
เทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่
จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- - 10,000 - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ก าหนดตัวชี้วัดและสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น า 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนา 
ภาวะผู้น า 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน  
 

- 10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาภาวะ
ผู้น าและสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาภาวะผู้น าของ
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

22 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่อง “ไทยแลนด์4.0”
และความเชื่อมโยงสู่
การพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลในการก้าว
สู่การเป็น “ไทยแลนด์ 
4.0” 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจแนว
แนวนโยบายของรัฐบาลใน
การก้าวสู่การเป็น “ไทย
แลนด์ 4.0”และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้ตรง
ตามเป้าประสงค์ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น า 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนา 
ภาวะผู้น า 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน  
 

- 10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาภาวะ
ผู้น าและสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาภาวะผู้น าของ
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

24 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่อง“ไทยแลนด์ 4.0”
และความเชื่อมโยงสู่
การพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลในการก้าว
สู่การเป็น “ไทยแลนด์ 
4.0” 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจแนว
แนวนโยบายของรัฐบาลใน
การก้าวสู่การเป็น “ไทย
แลนด์ 4.0”และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้ตรง
ตามเป้าประสงค์ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองท้องถิ่น 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนชุมชนละ 
5 คน รวมจ านวน 45 
คน จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของประชาชน
ตามเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

-ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลเพ่ิมมากขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

26 โครงการจ้างเหมา
ออกแบบงานก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม บริเวณด้านหลัง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 

เพื่อให้ได้แบบแปลนท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของทางหลวงและ
ตามหลักวิศวกรรม
จราจร 
 

ออกแบบงานอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ขนาด
กว้าง 21.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

- 540,000 500,000 - - ได้รับแบบรูปรายการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

สามารถน ามาใช้เป็นแบบ
แปลนในการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนท่ีได้มาตรฐาน
โดยได้รับการรับรองจากผู้
ได้รับใบ อนุญาตประกอบ 
วิชาชีพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการจ้างเหมา
ออกแบบงานก่อสร้าง
อื่นๆ 

เพื่อให้ได้แบบแปลนท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน
ของทางหลวงและ
ตามหลักวิศวกรรม
จราจร 
 

ออกแบบงานก่อสร้าง
อื่นๆ 

- - 50,000 50,000 50,000 ได้รับแบบรูปรายการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

สามารถน ามาใช้
เป็นแบบแปลนใน
การก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนท่ีได้
มาตรฐานโดยได้รับ
การรับรองจากผู้
ได้รับใบ อนุญาต
ประกอบ วิชาชีพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

28 
 

โครงการจัดต้ัง
งบประมาณส าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K)
ส าหรับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวันท่ี 
5 มีนาคม 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

ตั้งงบประมาณส าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K) 
ให้แก่ ผู้รับจ้างท่ีท า
สัญญาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างต่างๆ 
ของเทศบาล กรณีเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้ 

- 50,000 50,000 - - สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

เกิดความเป็นธรรม
ในก า รท า สัญญ า
แบบปรับราคาได ้

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษี
ครบถ้วนมีข้อมูลท่ี
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

-จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจ านวน 2 คน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของภาษีท่ีเทศบาล
จัดเก็บได้เอง 

-เทศบาลสามารถมี
รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้นและ
สามารถจัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและ
เป็นธรรม 

กองคลัง 

30 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรส ารวจ
ฐานข้อมูลผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยและจัดเก็บค่า
ขยะมูลฝอย 

-เพื่อให้การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

-จ้างเหมาบุคลากร
ส ารวจฐานข้อมูลผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยและจัดเก็บค่าขยะ
มูลฝอย จ านวน 1 คน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

- - 108,000 108,000 - -ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของค่าธรรมเนียม
เก็บและขนขยะมูล
ฝอย 

-เทศบาลสามารถมี
รายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

กองคลัง 

31 โครงการให้ความรู้แก่
ผู้ช าระภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในระราช
บัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 แก่ผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ต้องช าระภาษี 
-ผู้เสียทราบขั้นตอนใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

-ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช าระ
ภาษีแก่เทศบาลฯ 
จ านวน 100 คน 

- - 25,000 - - ร้อยละของจ านวนผู้
เสียภาษีมีความ
เข้าใจต่อ
พระราชบัญญัติ
ภาษท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และทราบถึง
ขั้นตอนในการ
จัดเก็บภาษี 

ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช าระ
ภาษีมีความเข้าใจถึง
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 เข้าใจ
ขั้นตอนในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลฯ และ
เต็มใจที่จะช าระภาษี 

กองคลัง 

 



 
 

155 

 

แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างของเทศบาล 

-เพื่อสร้างให้ความรู้
ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะ
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างของเทศบาล
ตามท่ีเทศบาลแต่งตั้ง 

-บุคลากรของเทศบาลท่ี
เกี่ยวข้องและผู้แทน
ชุมชนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ
เทศบาล จ านวน 50 คน 
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 

10,000 - 10,000 - 10,000 -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลและ
ผู้แทนชุมชนท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลและ
ผู้แทนชุมชนท่ีเข้ารับ
การอบรมท่ีสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างของเทศบาลรู้
และเข้าใจกรอบ
อ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างได้อย่างมี
ประสิทธภิาพไม่เกิด
ขอบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การไม่รู้เกิดขึ้น 

กองคลัง 

รวม  32  โครงการ 2,323,000 14,914,000 3,147,000 1,222,000 1,134,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
ประกันภัยรถบรรทุก
น้ าดับเพลิง 
 

- เพื่อคุ้มครอง
พนักงานขับรถ 
พนักงานท่ีไปกับรถ
และคู่กรณี หากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นใน
ระหว่างการใช้รถ 
 

- จัดท าประกันภัย
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
จ านวน 2 คัน 
 

10,000 10,000 40,000 40,000 40,000 - มีการจัดท า
ประกันภัยรถบรรทุก
น้ าดับเพลิง จ าวน 2 
คันได้ตามเป้าหมาย 
 

- บุคลากรของ
เทศบาลมีหลักประกัน
ความเสี่ยงก่อให้เกิด
ขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

รวม  1  โครงการ 10,000 10,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์
ตู้รับส่งนักเรียน 

-เพื่อคุ้มครองพนักงาน
ขับรถ เด็กนักเรียน
และครูท่ีไปกับรถและ
คู่กรณี หากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นในระหว่าง
การใช้รถ 

-จัดท าประกันภัยรถยนต์
ตู้รับส่งนักเรียน จ านวน 
1 คัน 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์
ตู้รับส่งนักเรียน 
จ านวน 1 คันได้ตาม
เป้าหมาย 

-บุคลากรของเทศบาล
มีหลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กองการศึกษา 
 
 

2 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5ศูนย์  
จ านวน  10  อัตรา 

-เพื่อให้สถานศึกษามี
บุคคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา 

-จ้างเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท้ัง  6  แห่ง  
จ านวน  10  อัตรา 

1,080,000 1,080,000 - - - -ภารกิจของสถาน 
ศึกษามีบุคลากร
รองรับท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

-สถานศึกษามี
บุคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติ งาน
สอดคล้องกับภารกิจ 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 
 

-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างท่ี
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลาหน่ึงวัน 

50,000 20,000 - - - -ร้อยละของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างท่ี
ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

-สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีแผนพัฒนา
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 

-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างท่ี
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างท่ี
ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

-สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีแผนพัฒนา
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อติดตาม
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
-เพื่อจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการวางแผน
พัฒนาการศึกษา 

-จัดกิจกรรมนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าระบบ
ประมวลผลข้อมูลการจัด
การศึกษา 
 

60,000 - - - - -มีการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
ต่อเนื่องและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 

-สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีการ
ด าเนินการเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีความ
พร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินภายนอก 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการผลิตสื่อจาก
วัสดุเหลือใช้ 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้
ในการผลิตส่ือจากวัสดุ
เหลือใชแ้ก่พนักงานครู
เทศบาลและพนักงาน
จ้างในสถานศึกษา 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาตามจ านวน
ท่ีมีอยู่จริง จ านวน 1 
ครั้ง 
 

12,000 - - - - -ร้อยละของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างใน
สถานศึกษาสามารถ
น าความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนของตนเองได้
ตามความถนัด 

กองการศึกษา 
 

7 โครงการพัฒนา
หลักสูตรกระบวน 
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสูตร
กระบวน 
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดอบรมพนักงานครู
เทศบาลและพนักงาน
จ้างในสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ 
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
ศูนย์ท่ีเข้ารับการ
อบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

-สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
ศูนย์ในสังกัดเทศบาลมี
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับเด็กทุก
ช่วงวัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 

-เพื่อให้ความรู้แก่
พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
4 ศูนย์เกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ท้ัง 4 ด้าน 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ 
ตามจ านวนท่ีมีอยู่จริง 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

40,000 - - - - -ร้อยละของพนักงาน
ครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์ท่ีเข้ารับการ
อบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

-พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
5 ศูนย์ สามารถน า
ความรู้ท่ีได้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการ
ประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์ของตนเองได้ 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการปูกระเบื้อง
พื้นบริเวณอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ต้นสน 

-เพื่อปรับปรุงยก 
ระดับพื้นบริเวณ 
อ่างล้างหน้าของเด็ก 

-ก่อสร้างปรับปรุง
ยกระดับพื้นบริเวณอ่าง
ล้างหน้าของเด็ก Iณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้น
สน โดยท าการปู
กระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 
1.90 เมตร ยาว 9.00 
เมตร หรอืพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 17.10 ตาราง
เมตร 

19,500 - - - - -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดต้นสนท่ีได้
ใช้ประโยชน์จากอ่าง
ล้างหน้า 

-เด็กนักเรียนสามารถ
ใช้พ้ืนท่ีบริเวณอ่างล้าง
หน้าได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ท่ีดีและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง 

-จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เด็กนักเรียนอย่างน้อย
ครอบครัวละ 1 ครั้ง  
ต่อ 1 ปีการศึกษา 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของครอบครัว
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับ
การเยี่ยมบ้านเทียบ
กับเป้าหมาย 

-ครูและผู้ปกครองมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน
สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซ่ึงกันและกันใน
อันท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
หรือแก้ไขปัญหาของ
เด็กได้ตรงประเด็น 

กองการศึกษา 
 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
 
 
 
 
 

1.เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารเรียน
ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 

1. ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามฯ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอาคาร ห้องเรียน 
ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน 

โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาลวัด
ลักษณารามฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ 
เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
 

-ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาด 81 -100 คน 
(แบบ สถ.ศพด. 3)  
แบบตอกเสาเข็ม   
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 
3,332,300  บาท   
(หลังท่ี 1) 

3,332,300 
งบเงิน
อุดหนุน 

- - - - จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

-มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับบริการ
เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

กองการศึกษา 
 

13 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หลังท่ี 2 
หมู่ท่ี 7  ต าบลบ้าน
แหลม 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ 
เด็กในเขตเทศบาล 
ต าบลบ้านแหลม 

- ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด  
81 -100 คน  
(แบบ สถ.ศพด. 3) แบบ
ตอกเสาเข็ม  จ านวน 1 
หลัง  
เป็นเงิน 3,332,300 บาท  
(หลังท่ี 2) 

- 3,332,300 
งบเทศบาล 

- - - มีห้องเรียนรองรับ
นักเรียนเพียงพอ 
 

- มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับบริการ
เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
หลังท่ี 3 หมู่ท่ี 7   
ต าบลบ้านแหลม 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้แก่ เด็กในเขต
เทศบาล 
ต าบลบ้านแหลม 
 

- ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดกว้าง 
17.00 เมตร  
ยาว 21 เมตร   
จ านวน 1 หลัง  
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด เป็นเงิน 
3,600,000  บาท  
(หลังท่ี 3) 

- - 3,600,000   - - มีห้องเรียนรองรับ
นักเรียนเพียงพอ 
 

- มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส าหรับบริการ
เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

กองการศึกษา 
 
 

15 โครงการจัดต้ังงบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า 
K) ส าหรับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือ
กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

ตั้งงบประมาณส าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K) 
ให้แก่ผู้รับจ้างท่ีท า
สัญญาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ขอเทศบาล 
กรณีเป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลง
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการก าหนด
เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

เกิดความเป็นธรรมใน
การท าสัญญาแบบ
ปรับราคาได ้

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างเสา
ธงชาติพร้อมฐาน 
 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงชาติท่ีได้
มาตรฐาน มั่งคง แข็งแรง 
และสวยงาม 
-เพื่อให้เด็กนักเรียน
แสดงความเคารพ 
ธงชาติและปลูกฝังความ
รักชาติ 
 

- ก่อสร้างเสาธงชาติ 
พร้อมฐาน  จ านวน 1 ต้น 
- ขนาดเสาธงชาติ สูง  
8 เมตร  
- ฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งเสาธง
แป๊บเหล็กชุบกาวาไนซ์ 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3”x 2” 
- ทาสี พร้อมธงชาติ 
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- - 100,000 - - ร้อยละของเด็กนักเรียน
ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงชาติท่ี
แสดงสัญลักษณ์
ความเป็นชาติไทย 
ปลูกฝังความรัก
ชาติ 

กองการศึกษา 
 

17 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคลากรสอน
ว่ายน้ าและดูแลสระ
ว่ายน้ า 

-เพื่อจ้างเหมา 
บุคลากรสอนว่ายน้ าและ
ดูแลสระว่ายน้ า 
 
 

-จ้างเหมาบริการบุคลากร
สอนว่ายน้ าและดูแลสระว่าย
น้ าจ านวน  2  คน ๆ ละ 
9,000 บาทจ านวน 12 เดือน
เป็นเงิน  216,000  บาท 
 

- - - 216,000 216,000 -มีบุคลากรสอนว่ายน้ า
และดูแลสระว่ายน้ า 
 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เล่นน้ า
ได้อย่างปลอดภัย
และรู้จักวิธีการ
ว่ายน้ าท่ีถูกต้อง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ าเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและกล้ามเน้ือ
ทุกส่วนแข็งแรงสมวัย 
-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อน้ า 

-ก่อสร้างสระว่ายน้ า
ส าหรับเด็ก ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 12 ยาวไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 
ความลึกไม่น้อยกว่า  
0.60 เมตร จ านวน 1 สระ 
 

- - 3,000,000 - - มีสระว่ายน้ าส าหรับ 
เด็กนักเรียน 

-เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และกล้ามเน้ือทุก
ส่วนแข็งแรงสมวัย 
-เด็กนักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อน้ า 

กองการศึกษา 
 

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามฟุตซอล 

-เพื่อปรับภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมบริเวณ
สนามกีฬาให้สวยงาม 
-เพื่อให้มีสนามกีฬาฟุต
ซอลท่ีมีความพร้อม 
ส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
ฟุตซอลดังนี้ 
-เทปูนปรับพื้นพร้อม
ทาสีสนามฟุตซอลขนาด  
กว้าง 30 เมตร 
ยาว  51  เมตร 
 

- - - 500,000 - -มีสนามกีฬา 
ฟุตซอลท่ีได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

-ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
บริเวณสนามกีฬา
มีความสวยงาม 
-สนามฟุตซอลมี
ความพร้อม 
ส าหรับประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อพร้อมฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นท่ีประจักษ์ แก่
ประชาชน 
 

- จัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมฐาน 
ขนาดป้าย 3x2 เมตร 
จ านวน  1  ป้าย 
- วัสดุเป็นพื้นแผ่น
หินแกรนิตสีด า 
- เส้นขอบพร้อม
ตัวหนังสือแกะสลักบน
แผ่นหินแกรนิตด้วยสี
ทอง) 

- - 150,000 
 
 

- - มีป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีป้ายชื่อเป็นท่ี
ประจักษ์ 
 

กองการศึกษา 
 

21 โครงการก่อสร้าง 
โรงอาหาร 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้โรงอาหาร
ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสารณสุข 
2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน
บุคลากรได้ใช้โรงอาหาร
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

1. ก่อสร้างโรงอาหาร 
ขนาด  10 x 15 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 
 
 
 

- - 1,850,000 
(งบ

เทศบาล) 
 

- - 1.โรงเรียนมีโรงอาหาร
เพียงพอและเหมาะสม
กับนักเรียน 
2. นักเรียนได้ใช้โรง
อาหารท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน 
3.นักเรียนได้ใช้โรง
อาหารอย่างคุ้มค่าและ
ถูกวิธี 

1.โรงเรียนมีโรง
อาหารเพียงพอ
และเหมาะสมกับ
นักเรียน 
2. นักเรียนได้ใช้
โรงอาหารท่ีได้รับ
รองมาตรฐาน 
3.นักเรียนได้ใช้
โรงอาหารอย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธี 

กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามฯ) 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน 

 เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ห้องเรียน ห้องน้ า 
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนให้
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งานและได้มาตรฐาน 

1.ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อ่างล้างมือส าหรับ
นักเรียนข้างอาคารเรียน
มูลนิธิร่วมกตัญญู 1 
ขนาดยาว 282 ซม. 
กว้าง  54 ซม. สูง 83 
ซม. ส าหรับ 3 หัวก๊อก 
2. ปรับปรุงห้องน้ า 
จ านวน  3 ห้อง เปล่ียน
โถปัสสาวะ 3 ท่ี เปลี่ยน
อ่างล้างมือ 3 ท่ีถังใส่น้ า 
2 ท่ี สายช าระ 3 ท่ี  
3. ปรับปรุงห้องเรียน 
ปูกระเบือ้ง จ านวน 3 
ห้อง 

- - 200,000 
(งบ

เทศบาล) 

200,000 
(งบ

เทศบาล) 

- 1. จ านวนอ่างล้างมือ
ส าหรับนักเรียนท่ีพร้อม
ใช้งานและได้มาตรฐาน 
2.จ านวนห้องน้ า          
ท่ีพร้อมใช้งานและได้
มาตรฐาน 
3. จ านวนห้องเรียนท่ี
พร้อมใช้งาน 

1. โรงเรียนมีอ่าง
ล้างมือส าหรับ
นักเรียน / 
ห้องน้ าและ
ห้องเรียนท่ีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานและได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาลวัด
ลักษณารามฯ) 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างภายใน
โรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามฯ 

1.เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างภายในโรงเรียน
ดังน้ี 
-รื้อถอนอาคารเรียน 
แบบ 017 พ.ศ. 2519
พบ. 1099 
- รื้อถอนอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 
สปช 202/26 พ.ศ. 
2532 พบ. 1100 
- รื้อถอนบ้านพักครู 
แบบกรมสามัญ พ.ศ. 
2516 พบ. 3856 
 

-รื้อถอนอาคารเรียน 
แบบ 017 พ.ศ. 2519 
พบ. 1099 
-รื้อถอนอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 
สปช 202/26  
พ.ศ. 2532 พบ. 1100 
- รื้อถอนบ้านพักครู 
แบบกรมสามัญ  
พ.ศ. 2516 พบ. 3856 
- รื้อถอนถังเก็บน้ า แบบ 
ฝ.33 ขนาด 17.6 
ตารางเมตร คสล.  
พ.ศ.2536 พบ.2408  

- 50,000 
(งบ

เทศบาล) 

50,000 
(งบ

เทศบาล) 

- - จ านวนสิ่งปลูกสร้างท่ีรื้อ
ถอนภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามฯ 

โรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามฯ 
ได้รับการ
ปรับปรุงพื้นท่ี
ภายในโรงเรียน 
ให้มีประโยชน์
และมีประสิทธิ 
ภาพ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาลวัด
ลักษณารามฯ) 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)  - รื้อถอนถังเก็บน้ า แบบ 
ฝ.33 ขนาด 17.6 
ตารางเมตร คสล.  
พ.ศ.2536 พบ.2408  
- รื้อถอนอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 
312 (โรงฝึกงาน) พ.ศ.
2520 พบ. 2407 พร้อม
ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและ
ปรับพ้ืนท่ีให้เหมาะสม 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

- รื้อถอนอาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 
312 (โรงฝึกงาน)  
พ.ศ.2520 พบ. 2407  
พร้อมขนย้ายสิ่งปลูก
สร้างและปรับพื้นท่ีให้
เหมาะสม 
- ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างท่ี
รื้อถอนแล้ว 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการสร้างโดม
หลังคาระหว่างตัว
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังที่1 และ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังที่2 
 

-เพื่อสร้างหลังคาโดม
เชื่อมระหว่างอาคาร
เรียน ป้องกันแดดและ
ฝนให้กับเด็กนักเรียน 
-เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

- ก่อสร้างโดมหลังคา
ระหว่างสนามเด็กเล่น 
หลังท่ี 1 และหลังท่ี 2 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านแหลม 
โดยท าการก่อสร้างโดม
หลังคาโค้งมุงด้วยแผ่น
เมทเทลชีท  
หนาไม่ต่ ากว่า 3.5 มม. 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
จ านวน 1 หลัง ตามแบบ
เทศบาลก าหนด  
เป็นเงิน 2,000,000 บาท 

- - 2,000,000 - - -ร้อยละของเด็กนักเรียน
ท่ีได้ใช้หลังคาโดม 

-หลังคาโดมเชื่อม
ระหว่างอาคาร
เรียน ป้องกันแดด
และฝนให้กับ
นักเรียนได้เป็น
อย่างด ี
-การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหลม 

- เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน 
 

- ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหลม โดยท า
การก่อสร้างรั้วคอนกรีต
สูงไม่น้อยกว่า 1.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
320.00 เมตร พร้อม
ประตูเปิด-ปิด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด เป็นเงิน 
1,500,000 บาท 

- - 1,500,000 - - -ร้อยละของเด็กนักเรียน
ได้รับความปลอดภัย 

-เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 
 

26 โครงการถมหินผุ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ลักษณาราม หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหลม 

 - เพื่อปรับพื้นท่ีโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณาราม 

-  ท าการถมหินผุ สูง
เฉลี่ย 0.20-0.40 เมตร 
และปรับระดับด้วยลูกรัง
ทราย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อมบดอัดพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร  

- - 300,000 - - - ปรับพ้ืนท่ีโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณาราม 
ตามก าหนด 1 แห่ง 

- เด็กมีสถานท่ี
เป็นศูนย์รวมใน
การเรียนหนังสือ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
 

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของเด็กนักเรียน 
- เพื่อเป็นการนันทนาการและ
การออกก าลังกาย พลังสมอง
ของเด็กนักเรียนในช่วง 3-5 ปี 

- เด็กนักเรียนทุกคน
ได้เล่นเครื่องเล่นที่มี
มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย 

- - 750,000 - - -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้เล่นเครื่อง
เล่นที่มีความปลอดภัย 

-เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์เครื่องเล่น
เหมาะสมตามวยั 
-เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทุกดา้น
เหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 
 

28 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 
ศูนย์  จ านวน 2 อัตรา 

-เพื่อให้สถานศึกษามีบุคคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา 

-จ้างเหมาบริการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง  
จ านวน  2  อัตรา 

- - 216,000 216,000 216,000 -ภารกจิของสถานศึกษา
มีบุคลากรรองรับที่
เพียงพอและเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน 

-สถานศึกษามี
บุคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับภารกจิ 

กองการศึกษา 
 

29 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดลักษณาราม เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ผา่นการเล่น
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

-เด็กปฐมวัยทกุคนได้
เล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาที่มี
มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย 

- - 170,000 - - - ร้อยละของเด็กปฐมวยั
ได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการสมบูรณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา  

-เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด. 

วัดลักษณาราม) 

รวม  29  โครงการ 4,883,800 4,812,300 14,216,000 1,462,000 762,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์ (รถ
ขยะและรถดูดสิ่ง
ปฏิกูลรถบรรทุกน้ า
และรถเก็บขนกิ่งไม้) 

เพื่อคุ้มครอง
พนักงานขับรถ 
พนักงานท่ีไปกับ
รถและคู่กรณี 
หากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นในระหว่างการ
ใช้รถ 

จัดท าประกันภัยรถยนต์ 
(รถขยะและรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล รถบรรทุกน้ าและ
รถเก็บขนกิ่งไม้) รวม
จ านวน 6 คัน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการจัดท าประกันภัย
รถยนต ์
ได้ตามเป้าหมาย 
จ านวน 6 คัน 

บุคลากรของ
เทศบาลมี
หลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิด
ขวัญ ก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบถัง
บรรจุน้ าพร้อมติดตั้ง
ปั้มและอุปกรณ์ 
 
 
 
 

เพื่อเปลี่ยนถัง
บรรจุน้ าและ
อุปกรณ์ทดแทน
ของเดิมท่ีแตก รั่ว  
ผุ เป็นสนิม  ให้
สามารถใช้งานได้
ตามภารกิจ 

จ้างเหมาเอกชน
ประกอบถังบรรจุน้ า  
จ านวน  1  ถัง  มี
รายละเอียด  ดังน้ี 
1.ถอดถังบรรจุน้ าและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
ออกจากรถยนต์บรรทุก
น้ าอเนกประสงค์ 
2.ประกอบถังเหล็ก
บรรจุน้ ามีขนาดความจุ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า  
6,000  ลิตร  สร้างด้วย
เหล็กแผ่นอย่างดี  มี
ความหนาไม่น้อยกว่า   

- 300,000 - - - รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์สามารถใช้
งานได้มีประสิทธิภาพ 

ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมถัง
บรรจุน้ าและเพิ่ม
วัน เวลาในการ
ปฏิบัติงานลอกท่อ
ระบายน้ าในพื้นท่ี 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)   3. ติดตั้งถังเหล็กบรรจุ
น้ าพร้อมติดตั้งปั้มและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
สามารถใช้ในการ
ดับเพลิง  รดน้ าต้นไม้ 
และฉีดพ่นน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        

3 โครงการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์  
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

-เพื่อคุ้มครอง
พนักงานขับรถ 
พนักงานท่ีไปกับ
รถและคู่กรณี 
หากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นในระหว่างการ
ใช้รถ 

-จัดท าประกันภัยรถยนต์  
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 
จ านวน 1 คัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -มีการจัดท าประกันภัย
รถยนตไ์ด้ตามเป้าหมาย 
จ านวน 1 คัน 

-บุคลากรของ
เทศบาลมี
หลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิด
ขวัญ ก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ ภายใน 
และภายนอกอาคาร  
โรงจอดรถ อาคารเก็บพัสดุ 
และอาคาร อปพร. ให้เป็น
หลอดไฟแบบ LED 

เพื่อเป็นการลด
การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าใน
หน่วยงานและ 
สร้างความ
ตระหนักพร้อม
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

  - เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรส
เซนต์ ภายในอาคารส านักงานชั้นท่ี 
1 (ระยะท่ี1) เป็นหลอดไฟแบบ 
LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ดังน้ี 
1. ขนาด 1 x 18 วัตต์ จ านวน 1 
หลอด 
2. ขนาด 1 x 36 วัตต์ จ านวน 37 
หลอด 
3. ขนาด 2 x 36 วัตต์ จ านวน 72 
หลอด 
4. ขนาด 3 x 36 วัตต์ จ านวน 
249 หลอด 
5. สาย VAF 2 x 1.5 ยาว
ประมาณ 360 เมตร  
  - เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรส
เซนต์ ภายในอาคารส านักงานชั้นท่ี 
2 (ระยะท่ี2) เป็นหลอดไฟแบบ 
LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ดังน้ี 

180,658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,671 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละของ
ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลลดลงเมื่อ
เทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

- สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 
- บุคลากรใน
หน่วยงานเล็งเห็น
ถึงความส าคัญ
ของการประหยัด
พลัง งานและเกิด
จิต ส านึกในการ
ประ หยัด
พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)   1. ขนาด 1 x 36 วัตต์ จ านวน 21 หลอด 
2. ขนาด 2 x 36 วัตต์ จ านวน 22 หลอด 
3. ขนาด 3 x 36 วัตต์ จ านวน 258 
หลอด 
4. สาย VAF 2 x 1.5 ยาวประมาณ 300 
เมตร 
- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ 
ภายในอาคารส านักงานชั้นท่ี 3 (ระยะท่ี3)
เป็นหลอดไฟแบบ LED พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง ดังน้ี 
1. ขนาด 1 x 18 วัตต์ จ านวน 2 หลอด 
2. ขนาด 1 x 36 วัตต์ จ านวน 58 หลอด 
3. ขนาด 2 x 36 วัตต์ จ านวน 28 หลอด 
4. ขนาด 3 x 36 วัตต์ จ านวน 186 
หลอด 
5. สาย VAF 2 x 1.5 ยาวประมาณ 275 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

139,813 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

   

รวม  4  โครงการ 250,658 523,671 209,813 70,000 70,000    
 
 
 



 
 
 

โครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบผ.02/1) 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน  
ค.ส.ล. รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พบ.ถ. 
11-003 ตั้งแต่  
กม.0+000 ถึง  
กม.0+776 หมู่ท่ี  
1 - หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อยกระดับ
ถนนให้สูงขึ้นและ
ไม่เกิดภาวะน้ า
ท่วมขังผิวจราจร 

-ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.50-6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
776.00 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
4,462.00 ตารางเมตรพร้อม 
ก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ยาว 
600.00 เมตร (พิกัดโครงการ
เริ่มต้น 13.200488,99.980913  
สิ้นสุด 13.205143,99.973252) 

- - 2,686,000 
 
 
 
 
 

2,081,000
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

- - -ร้อยละ0.13 
ของจ านวน
ครัวเรือนได้
ใช้ประโยชน์
ร่ วมกันจาก
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดภาวะน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ.11-002 ตั้งแต่  
กม. 0+000 ถึง กม. 
1+260 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 
4 หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 
6 ต.บ้านแหลม 

-เพื่อยกระดับ
ถนนให้สูงขึ้น 
และไม่เกิดภาวะ
น้ าท่วมขังผิว
จราจร 

- ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 10.00 – 11.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
1,260.00 เมตร หรือพื้นท่ีปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 13,230.00 ตาราง
เมตร (พิกัดโครงการเริ่มต้น 
13.213988,99.983778 สิ้นสุด 
13.219087,99.989428) 

- - 4,823,000
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

- - -ร้อยละ 0.13
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน์
ร่ วมกันจาก
โครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดภาวะน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ   9,590,000      
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล พร้อมก่อสร้าง 
รั้วเหล็กรอบสนาม 
บริเวณสนามหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นท่ีได้ร่วมกันออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
จากอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

โดยท าการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล ขนาดกว้าง 22  เมตร  
ยาว 42  เมตร จ านวน 1  แห่ง  

- - 2,860,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

- - มีสนามฟุตซอล 
บริเวณหน้า
ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 
7  จ านวน 1 
สนาม 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านแหลม และ
พื้นท่ีใกล้เคียงได้
ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

กองการศึกษา 
 

รวม  1  โครงการ   2,860,000      
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าท้ิงก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม รวบรวมน้ าเสียจาก
ชุมชนเข้าสู่ระบบบ าบัด
ขนาด 1,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน 

- - - 60,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากภาครัฐ) 

- น้ า เ สี ย จ า ก
ชุมชนได้ รั บ
ก า ร บ า บั ด
แ ล ะ ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น
ควบคุมการ
ระบายน้ าท้ิง 

คุณภาพน้ า เ สี ย
จากชุมชนท่ีได้รับ
ก า ร บ า บั ด มี
คุณภาพดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม  1   โครงการ    60,000,000     
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชากร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
สระว่ายน้ าในเขต
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อรองรับการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ และกีฬา
ระดับนานาชาติ 
-เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย พลานามัยท่ี
แข็งแรง 
-เพื่อส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด 

-ก่อสร้างสระว่ายน้ า
มาตรฐาน ขนาด 50 
เมตรจ านวน 1 แห่ง
ส าหรับ เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
-ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน เพื่อให้
ห่างไกลยาเสพติด 

- - 40,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบจาก อบจ.) 

- - มีสระว่ายน้ า 
ส าหรับ เด็ก 
เยาชน และ
ประชาชน 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02/1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชากร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีได้
ร่วมกันออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 
 

ก่อสร้างลานกีฬาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
ต าบลบ้านแหลม 
 

- - 2,860,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

- - มีลานกีฬา
และได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านแหลม  
หมู่ท่ี 7  
ต าบล 
บ้านแหลม 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านแหลม และ
พื้นท่ีใกล้เคียงได้
ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02/1 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชากร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)  -เพื่อให้มีสถานท่ีไว้ใช้
ในการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
ในชุมชน 
-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ระบบ
ครอบครัวและชุมชน 
ของประชาชนในพื้นท่ี 
-เพื่อใช้เป็นสถานท่ีผัก
ผ่อนและออกก าลัง
กายของประชาชนใน
ต าบล 
บ้านแหลม 
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แบบ ผ.02/1 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชากร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
บริเวณสนามหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  
หมู่ท่ี 7 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ีได้
ร่วมกันออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 
 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล
ขนาดกว้าง 30.00 ม. 
ยาว 50.00 ม.จ านวน 1 
สนาม บริเวณหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ท่ี 7  
 

- - 2,300,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบจาก อบจ.) 

- - มีสนามฟุตซอล 
บริเวณหน้า
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านแหลม  
หมู่ท่ี 7  จ านวน 
1 สนาม 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านแหลม และ
พื้นท่ีใกล้เคียงได้
ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

กองการศึกษา 
 

รวม  3   โครงการ   45,160,000   - - - 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
 

16,000 
 

- - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรอื 
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,300 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

4 
 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน  
1 เครื่อง   

2,800 - - - 
 
 

- ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
 

2,500,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
หรือชนิด  LED  ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง  (ตั้งตาม
มาตรฐานกลางและคุณลักษณะ
พื้ น ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์ ค อม พิ ว เ ต อ ร์  
ประจ าปี  2560 ) 

3,300 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ มีก าลังไฟ
ด้ านนอก ไม่ น้ อยกว่ า  800  AV 
(480Watts) จ านวน 1 เครื่อง  (ตั้ง
ตามมาตรฐานกลางและคุณลักษณะ
พื้ น ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์ ค อม พิ ว เ ต อ ร์  
ประจ าปี  2560 )    

2,800 
 

- - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
ก ว่ า  2 , 4 0 0   ซี ซี   ห รื อ ก า ลั ง
เครื่ องยนต์สู งสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561) 

814,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้ 
ขนาด  120x60x75 ซ.ม.  จ านวน  
1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 

2,200 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 บาน(ไม้) 
ส าหรับใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อค ขนาด
กว้าง 120 ซ.ม. ลึก 40 ซ.ม. สูง 75 
ซ.ม. จ านวน 3 ตู้ (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

14,100 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -  จัดซื้อตู้ เครื่องฉายภาพวัตถุทึบ
แสง ขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 330 
เ ท่ า  ( 2 2 xOptical+15xDigital) 
ขนาดแท่นวางเอกสารไม่น้อยกว่า 
10”x10” และสามารถน าเสนอ
เอกสารขนาดA4 ได้ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 5,000,000 Pixels จ านวน 
 

25,000 - - - 
 
 

- ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

-  จัดซื้อเครื่องขยายเสียง Power 
Mixer จ านวน 1 เครื่อง พร้อมชุด
ล าโพงแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า  15 นิ้ ว  พร้อมขาตั้ งล า โพง 
จ านวน 1 คู่ พร้อมอุปกรณ์ (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด) 

25,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- จัดซื้อเครื่องพูดส าหรับโต๊ะประชุม
ประกอบด้วยชุดควบคุม และขยาย
เสียงไมโครโฟนส าหรับประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 ชุด ตู้
ล าโพง ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 4 ตู้  
พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์  ( ตั้ ง ต า ม ร า ค า
ท้องตลาด) 

100,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

- จัดซื้อกรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร พร้อมฐาน
ชนิดไฟเบอร์กลาส จ านวน 3 ชุด 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 

120,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบ
หาบหามเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อย
กว่า  2 สูบ 4 จังหวะ  มีก าลังสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า สามารถสูบ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร/นาที  
จ านวน  1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

498,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 บาน ชนิด
ไม้  ส าหรับใส่แฟ้ม มีกญุแจล็อค 
ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 
75 ซม. จ านวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  ชนิด
ไม้ ขนาด120x60x 75 ซ.ม. จ านวน 
1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 

 9,400 
 
 
 
 

2,200 

- - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้
สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 6 
- ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้
สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 (ต่อจาก
ของเดิม) 

 365,000 
 

38,000 

- - 
 
 

- ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ , มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz , สามารถใช้งานผ่านช่อง
เช่ือมต่อ (Interface)แบบ USB ได้,
สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(SmartCardReader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts,  3 Volts  และ 1.8 
Volts  ได้เป็นอย่างน้อย  จ านวน  5  
เครื่อง 

 3,500 
 
 
 
 
 
 

- - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรบังาน
ส านักงาน  จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  (ตั้ง
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) (แทน
เครื่องเดิม  รหัสครุภณัฑ์ 416 52 
0037) 

- 17,000 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
 

191 
 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

-  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  
LED  ขาวด า  (18 หน้า/นาที)  
จ านวน  2  เครื่อง  
(ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ)  

- 5,200 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

-  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 
800 VA   จ านวน  3  เครื่อง  
(ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 

- 7,500 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

22 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
จ านวน 10 จุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 

- 420,000 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

-  ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้
สายในเขตเทศบาล  หมู่ที่ 5 

- - 400,000 - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

-  ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้
สายในเขตเทศบาล  หมู่ที่ 7 

- 323,500 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -  จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  ชนิดไรส้าย   
จ านวน  3  เครื่อง 

- 4,500 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -  จัดซื้อตูไ้มเ้ก็บของที่ระลึก   
W80 x D40 x H190 cm  จ านวน  
3  ตู้ 

- 9,500 - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 1 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 2 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 3 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 4 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 5 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 6 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 7 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล   
ระยะที่ 8 

496,000 
 

500,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

500,000 
 

500,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร ่

-  จัดซื้อเครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA เป็นระดับความละเอยีด
ของภาพที่ True ขนาด 3,500 ANSI 
LUMENS เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์
เดียว สามารถต่อกับอุปกรณเ์พื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ขนาด
ที่ก าหนดเป็นขนาดคา่ความส่องสว่าง
ขั้นต่ า จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- 33,700 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  28  โครงการ 5,139,500 2,239,000 2,400,000 - -  
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 47 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 62 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 132 ซม. ตู้ละ 7,900 บาท จ านวน 2 ตู้ (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี 2561 

15,800 - - - - กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

-จัดท าม่านปรับแสง ยูวี จ านวน 71.64 ตารางหลา 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
 

- 120,000 - - - กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน (ตั้งตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธ.ค.2561) 

- 40,800 - - - กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง ตั้งเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ภารกิจใหม่และรองรับการปฏิบัติงานส าหรับโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมฯ(ตั้ง
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 

- 
 
 
 

30,000 - - - กองคลัง 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 
เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 

- 22,000 - - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเชอร์/ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 
ตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพซึง่ได้จัดซื้อมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554 

- 5,200 - - - กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
มาตรฐานกระทรวงดจิิทัลฯ) 

- 6,300 - - - กองคลัง 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 
1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 
 

- 3,200 - - - กองคลัง 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 
 

- 4,000 - - - กองคลัง 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 
1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ 
ธันวาคม 2561)  

- 40,200 - - - กองคลัง 

รวม  10  โครงการ 15,800 271,700 - - -  
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 80 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า75 ซม.จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท 

3,000 - - - - กองการศึกษา 

2 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็กส าหรับผู้ปฏิบตัิงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 

1,500 - 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

กองการศึกษา 

3 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาท 
 

12,000 - - - - กองการศึกษา 

4 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 3 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 - - - - กองการศึกษา 

5 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

-จัดซื้อซอด้วง จ านวน 2 คันๆละ 3,000 บาท  6,000 - 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

กองการศึกษา 

6 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

-จัดซื้อซออู้ จ านวน 2 คันๆละ4,000 บาท 8,000 - - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 
2 เครื่องๆ ละ16,000 บาท 

32,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

กองการศึกษา 

8 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,800 
บาท 

5,600 - - - - กองการศึกษา 

9 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 6 เครื่องๆละ 7,700 บาท 

46,200 - - - - กองการศึกษา 

10 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-  จัดซื้อช้ันวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับ
เด็ก  ขนาด 9 ช่อง 3  ช้ัน  ขนาดไม่น้อยกว่ า 
39x121x128.50 ซม. จ านวน 10 อันๆ ละ 3,000 
บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 30,000 - - - กองการศึกษา 

11 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีหินอ่อน ขนาดหน้าเกา้อี้ไม่น้อยกว่า 
35x80 ซม.สูง 37 ซม.จ านวน 10 ตัวๆละ 600 
บาท 

6,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- กองการศึกษา 

12 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
กีฬา 

- จัดซื้อเสาตะกร้อแบบล้อเลื่อนตามคุณลักษณะ
ดังนี ้
1. เสาตะกร้อเป็นเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า  
2 น้ิว มีตัวดึงสลิงเน็ต 
2. สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่ต่ ากว่า 2 ระดับ 
3. สามารถเคลื่อนย้ายได ้

- 20,000 - - - 
 

 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีด
หมึก (Inkjet)ให้กับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ท้ัง 4 ศูนย์  ดังนี ้
- ศพด.โรงเรยีนบ้านแหลม จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,900 บาท 
- ศพด.โรงเรยีนวัดในกลาง จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 7,900 บาท 
- ศพด.วัดลักษณาราม จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 7,900 บาท 
- ศพด.วัดต้นสน จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,900 บาท 

- 31,600 - - - กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

14 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 - จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไมน่้อยกว่า  
1.5  เมตร พร้อมเก้าอี้  ส าหรับครศููนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  9  ชุดๆ ละ 10,000 บาท  
เป็นเงิน 90,000  บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

- 90,000 90,000 - - กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจบัชนิดบิด  มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ช้ิน จ านวน  4 ตู้ ๆ ละ 5,500  บาท  
เป็นเงิน 22,000  บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 22,000 22,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

16 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อพัดลมโคจร 16 น้ิว พร้อมติดตั้ง จ านวน 66 
ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท(ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 198,000 198,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
17 การศึกษา ค่า

ครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

- จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)  
-  ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู จ านวน 12 เครื่องๆ ละ 
55,400 บาท เป็นเงิน 664,800 บาท 
- ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู จ านวน 9 เครื่องๆ ละ 
30,100 บาท เป็นเงิน 270,900 บาท 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ี
ประกอบส าเร็จรูป ท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาท า
การของคอมเพรสเซอร์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 3 อาคาร เป็นเงิน 
935,700 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 935,700 935,700 935,700 935,700 กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อช้ันไม้วางรองเท้าส าหรับเดก็นักเรียน  
ขนาด 4 ช้ัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า30ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 120 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  50  ซม.  
จ านวน 16 อันๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน 
20,800  บาท  (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 20,800 20,800 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

19 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อถังน้ าแบบสแตนเลส  
-ขนาดที่จุน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร 
คุณสมบัติตามมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง จ านวน 6 ถัง ๆละ 18,100 
บาท เป็นเงิน 108,600 บาท (ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561) 

- 108,600 108,600 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

20 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อโต๊ะพลาสติกสีเ่หลีย่มผืนผ้า  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 52 ซม. จ านวน 60 ตัว 
ๆ ละ  4,900  บาท  เป็นเงิน  294,000  บาท 
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 294,000 294,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

21 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า  53 x 
36 x 28ซม. จ านวน  240 ตัว ๆ ละ  850  บาท  
เป็นเงิน  204,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 204,000 204,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 



 
 

201 
 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อช้ันไม้วางอุปกรณ์และเครือ่งใช้ส่วนตัว
ส าหรับเด็ก ขนาด  3  ช้ัน จ านวน 15 ช่อง ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 30  ซม.ยาวไม่นอ้ยกว่า 200  
ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  80  ซม.  จ านวน 15 อันๆ 
ละ 2,100 บาท  เป็นเงิน 31,500 บาท (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 31,500 31,500 - - กองการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

23 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อกระดานอัจฉริยะหรือกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด จอภาพ
เป็นชนิดระบบสัมผัส  (จอทัชสกรนี )ขนาด
ภายในไม่น้อยกว่า 75 น้ิว (วัดโดยแนวทแยงมุม)
จ านวน 1 ชุด ราคา 250,000 บาท ฟรีติดตั้ง(ตั้ง
ราคาตามท้องตลาด) 

- 250,000 250,000 - - กองการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

24 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 3 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง  
-ไส้กรอง PP ก าจัดตะกอนและของแข็ง
แขวนลอยจากท่อส่งน้ าประปา 
-ไส้กรอง Block carbon ก าจัดตะกอนก าจัด
กลิ่น สี และคลอรีนในน้ า 
-ไส้กรองเรซิ่นก าจัดหินปูนจ านวน 3 เครื่องๆ  ละ 
7,000 บาทเป็นเงิน 21,000 บาท (ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด) 

- 21,000 21,000 - - กองการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก  
1.ตัวเครื่องท้ังภายนอกและภายในท าด้วยวัสดหุรือโลหะไม่เป็น
สนิม 
2.ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 
3.มีอุปกรณ์ควบคมุการ เปดิ-ปิดน้ า 
4.มีระบบตดัไฟอัตโนมตั ิ
5.ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลล์ 50 เฮิรต์ 
6.ราคาไม่รวมคา่ติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครื่องกรองน้ า จ านวน 3 เครื่องๆละ 14,600 บาท 
เป็นเงิน  43,800  บาท(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 43,800 43,800 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

26 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

-จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน 12  ตัว ๆ ละ 4,500  บาท  
เป็นเงิน  54,000  บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 54,000 54,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

27 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นท่ีโดยรอบ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

- - 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-จัดซ้ือโต๊ะอาหารสแตนเลสขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 60ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. จ านวน 40 ตัวๆละ 
6,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
-เก้าอี้สแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. จ านวน 80 ตัวๆละ 3,600บาท 
เป็นเงิน 288,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 528,000 528,000 - - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

29 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
การแพทย์ 

จัดซื้อเตียงเหล็ก พร้อมชุดเครื่องนอน จ านวน  4  ชุดประกอบดว้ย 
-  เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอนเป็นเหล็กกล่องหนาไม่
น้อยกว่า 0.6 มม. ไม่เป็นสนิมขนาดความยาว 
ไม่น้อยกวา่ 205 ซม. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. ขนาดความ
สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขนาดความสูงปลายเตียงไม่น้อยกว่า 35 ซม. 
ขนาดความสูงหัวเตียงไม่น้อยกวา่ 80 ซม. 
- ที่นอน ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 3.5 ฟุต ยาวไม่น้อยกว่า 6.5 ฟุต สูงไม่
น้อยกว่า 4 นิ้ว วัตถุดิบฟองอัดหุ้มด้วยหนัง PVC พร้อมผ้าปูที่นอน 
จ านวน 1 ชุด 
- หมอนใยสังเคราะห์หุ้มด้วยหนัง PVC พร้อมปลอกหมอน จ านวน 1 ชุด 
- ผ้าห่มขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80 นิ้ว จ านวน 1 ผืน  
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 38,000 38,000 38,000 - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

30 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

-  จัดซ้ือเครื่องปั๊มน้ า –  ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ระยะ
ส่ง 20 เมตร น้ าหนัก 21 กิโลกรัม จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 9,900 
บาท เป็นเงิน 29,700 (ตั้งตามราคาท้องตลาด 

- 29,700 29,700 29,700 - กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
การแพทย์ 

-จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 
 (1) เป็นเครื่องช่ังน้ าหนักแท่นเหยียบแบบดิจิตอล มีที่
วัดส่วนสูงในตัว 
 (2) สามารถช่ังน้ าหนักไดไ้ม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
 (3) สามารถช่ังได้ละเอียดไมเ่กิน 100 กรัม 
 (4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไมต่่ ากว่า 60 
เซนติเมตรและคา่สูงสดุ ไม่น้อยกว่า 200เซนติเมตร  
 (5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index : BMI) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000  บาท 
(ตั้งตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 30,000 30,000 - - กองการศึกษา 

32 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์
การเรยีน 
การสอน 

จัดซื้อเครื่องเล่น 
1) กระดานลื่นปีนป่าย จ านวน 1 ชุด 
2) อุโมงค์รถไฟผจญภัย จ านวน 1 ชุด 
3) โยกแยก จ านวน 3 ตัว 
4) กระบะทรายสี่เหลี่ยม จ านวน 1 ชุด 
-ปูพ้ืนยางกันกระแทกบริเวณทางเดินอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 48 ตารางเมตร 

- 240,000  240,000 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
กีฬา 

จัดซื้อประตูโกวฟ์ุตซอลพร้อมตาขา่ย  จ านวน 1 คู ่
–  ประตูโกว์ฟุตซอลมาตรฐานแขง่ขัน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
-เสาและคานใช้เหล็กแป้นกลม 3 นิ้ว หนไม่น้อย
กว่า3 มม. 
-  มีตัวหนอน ABS ส าหรับยดึตาขา่ยรอบตังเสา
และคาน 
-  ตาข่ายขนาดประตูโกว์ไนล่อนสน้ใหญ่ 2.5m/m 
–  สามารถถอดแยกส่วนได้สะดวกในการติดตั้ง
และจัดเก็บ 
-  ตัวเสาทั้งชุดสีขาวพ่นด้วยสีฝุ่นและอบแห้งทน
แดดทนฝนได้นาน 
-  เหมาะส าหรับแข่งขันและฝึกซ้อมและเป็นเสาท่ี
ได้รับเลือกให้ตดิตั้ง เป็นเงิน 40,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด) 

- 40,000 40,000 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 บริหารทั่วไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

ติดตั้งผา้ม่านภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70 x 2.05 เมตร จ านวน  2  ชุด 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 2.00 เมตร จ านวน  2  ชุด 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 1.50 เมตร จ านวน  14  ชุด 
(ส าหรับ 1 อาคาร) เป็นเงิน 75,600 บาท จ านวน 3 
อาคาร รวมเป็นเงิน 226,800 บาท (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

- 226,800 226,800 - - กองการศึกษา 

35 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 
 
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมตดิตั้ง แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)ขนาดไมต่่ ากว่า 
18,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยดัไฟ เบอร์ 5 
ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รูป ท้ังชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาท าการของ
คอมเพรสเซอร์ ส าหรับห้องเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 
และ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 34,800  บาท  
เป็นเงิน 69,600 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 69,600 69,600 - - กองการศึกษา 

 



 
 

207 
 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
หน่วย เป็นเงิน 17,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ มีนาคม 
2562) 

- 17,000 
 
 

17,000 
 
 

- - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณาราม 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1  เครื่อง  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi – มีถาดป้อน
เอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

- 8,000 8,000 - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นเงิน 8,000 บาท 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562) 

      

38 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.  จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถเป็นการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า  
4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง 

- - - 16,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g ,n , ac) และ 
Bluetooth เป็นเงิน 16,000 บาท 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
มีนาคม 2562) 

      

39 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.  จัดซ้ือจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
- มี Refresh ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 เป็นเงิน 2,800 บาท 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
มีนาคม 2562) 

- 2,800 2,800 - - กองการศึกษา 

40 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ ์
กีฬา 

- จัดซ้ือเสาวอลเล่ย์บอล ระบบเฟือง แบบฝังพ้ืน พร้อมเนต จ านวน 1 คู่ 
-  เป็นเสาเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 3 น้ิว หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หัวเสามี
ลูกล้อไม่น้อยกว่า 2 น้ิว  
-  ตัวเสาในเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 2.3 น้ิว ชุปโคเมี่ยม  
-  เสามีท่ีหมุนปรับระดับความสูงต่ าได้ 4 ระดับ ด้วยระบบเฟืองภายใน 
-  เฟืองสามารถปรับระดับได้  
-  มีเนตวอลเล่ย์บอลแบบแข่งขันไนล่อนหุ้มหนังมีลวดสลิง  
-  มีปลอกเบ้าเหล็กฝังลงพื้นปูนลูกไม่น้อยกว่า 40 ซม. จ านวน 2 คู่ 
พร้อมฝาเปิด-ปิด เป็นเงิน 18,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 

- 18,000 18,000 - - กองการศึกษา 



 
 

211 
 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

1 จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดคาราโอเกะ  
จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ดังนี ้
 - เครื่องคาราโอเกะ  จ านวน  1 เครื่อง 
เป็นเงิน  26,750  บาท 
- ไมโครโฟรไรส้าย จ านวน 2 ตัว  
เป็นเงิน  16,050  บาท 
-  แอมป์คาราโอเกะ  จ านวน 1  ชุด 
เป็นเงิน 32,100  บาท 
- ชุดตู้ล าโพงคาราโอเกะ จ านวน  1 ชุด 
เป็นเงิน 58,850  บาท 
- เครื่องผสมสัญญานเสียง(mixer)มิกเซอร ์ จ านวน  1 ชุด 
เป็นเงิน  21,400 บาท 
- ขาตั้งล าโพงคู่  พร้อมสายล าโพง พร้อมติดตั้ง  จ านวน  
1  ชุด เป็นเงิน  6,420  บาท  
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
 

- 161,570 161,570 161,570 161,570 กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

 
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1  เครื่อง  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 
dpi – มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 

- - 8,000 8,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(ต่อ)    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นเงิน 8,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562) 

      

43 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

-จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสือ่ DLTVโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ประกอบด้วย 
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่นอ้ย
กว่า 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท พร้อมล าโพงจ าลอง
สภาพแวดล้อมผู้ฟัง Soundbar  รวมเป็นเงิน  50,000  บาท 
2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ านวน 2 ชุดๆละ 1,200 บาท รวมเป็น
เงิน 2,400   บาท 
3.  เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRDจ านวน  2  เครื่องๆละ 1,500 บาท รวม
เป็นเงิน  3,000   บาท 
4. ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและติดต้ังจานรบัสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ านวน  
2 ชุดๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  6,000  บาท (รายละเอยีดตามขอบเขต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

- - 70,000 - - กองการศึกษา 
(ศพด.โรงเรียน 

วัดในกลาง  
และ ศพด. 

วัดลักษณาราม) 

รวม  43  โครงการ   125,300  3,764,470  4,260,870 1,688,970  1,597,270   
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักเด็กทารก พิกัด
ก าลัง 20 กิโลกรัม ตัวเลข LCD 16 
มิลลเิมตร ถาดเด็กนอน 550 x 265 x 
80 มิลลิเมตร (ถอดออกได้)  จ านวน 1 
เครื่อง  (ตั้งตามราคาท้องตลาด)  

11,000 - - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก ขนาด 1.5  
เมตร พร้อมเก้าอ้ี  ส าหรับ เจ้าหนา้ที่  
จ านวน  1  ชุด (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

10,000 - - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  แบบมีพนักพิง
ปรับระดับได้  จ านวน 3  ตัวๆ ละ  
2,000.-บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 

6,000 - - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

4 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าลัง
เครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 25แรงม้า
ปริมาณการฉดีพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า  
40  ลิตรต่อช่ัวโมง  ถังบรรจุน้ ายาไม่
น้อยกว่า 6  ลิตร  จ านวน  1  เครื่อง 
(ตั้งตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561) 

- 59,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบ
โยก-เดินสลับเท้า) ขนาด  100x100x168  
ซม. จ านวน  1  ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

6 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบ
จักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ขนาด 
100x100x90  ซม. จ านวน  1 ชุด (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 43,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

7 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบ
จักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)ขนาด 100x100x80 
ซม. จ านวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามทอ้งตลาด) 

- 43,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

8 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์ยกน้ าหนัก (แบบนอน) ขนาด 
100x100x153 ซม.  จ านวน 1 ชุด (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

9 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบ
เดินสลับเท้า) ขนาด 100x100x90 ซม. 
จ านวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

10 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) ขนาด 
100x100x80  ซม.  จ านวน  1 ชุด (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก  (แบบแกว่ง
ตัว) ขนาด 100x100x120 ซม.จ านวน 1 ชุด 
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบ
ล้อยาง) ขนาด 100x100x100ซม. จ านวน 1 
ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 46,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

13 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่) 
ขนาด 100x140x100ซม. จ านวน 1 ชุด (ตั้ง
ราคาตามท้องตลาด) 

- 45,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล ่(แบบบาร์
ยกตัวคู่) ขนาด 100x165x100 ซม.จ านวน 1 
ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- 39,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

15 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล-่หน้าท้อง 
(แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ) ขนาด 
70x100x220 ซม.  จ านวน 1 ชุด (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) 

- 39,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง (ตั้งตาม
มาตรฐานกระทรวงดจิิทัลฯ) 

- 17,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

17 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
(18 หน้าต่อนาที)  จ านวน  1  เครื่อง (ตั้ง
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 

- 2,600 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

18 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  จ านวน 1 เครื่อง  (ตั้งตาม
มาตรฐานกระทรวงดจิิทัลฯ) 

- 10,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน  ขนาด 36,000  บีทียู จ านวน  2  
เครื่อง ๆ ละ  47,000.-บาท (ตั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม  2561) 

- 94,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง (ตั้งตาม
มาตรฐานกระทรวงดจิิทัลฯ) 

- 17,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
(18 หน้าต่อนาที)  จ านวน  1  เครื่อง (ตั้ง
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทลัฯ) 

- 2,600 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  จ านวน 1 เครื่อง  (ตั้งตาม
มาตรฐานกระทรวงดจิิทัลฯ) 

- 10,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้อรถเข็นเหล็ก ชนิดล้อแม็กคู่ ยางตัน
กระทะเหล็ก จุได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 
กระทะเหล็กรองพื้นด้วยสีกันสนมิ จ านวน 4 
คันๆ ละ 2,500 บาท (ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - - 10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

24 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน  
2 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท (ตั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ 
ธันวา 2561) 

- 94,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  24  โครงการ 27,000 786,200  10,000   
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี
ซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 
(ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561) 

- 40,800 
(ปรับแก้ให้

ตรง 
ตามบัญชี
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 
ส านัก

งบประมาณ 
มกราคม 
2561) 

- - - กอง
สาธารณสุขฯ 

2 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ท า
จากเหล็ก 6 หุน ล้อตุ๊กๆด้านใน
กว้าง 65 ซม. จ านวน 1 คัน 

- 12,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

3 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า 
ขนาด 300 แอมป์  มีล้อเลื่อน
ใช้ไฟฟ้า  220 โวลต์  พร้อมชุด
อุปกรณ์ จ านวน  1  เครื่อง (ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด) 

- 9,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

 
 
 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ ากวา่ 
6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  แบบ
อัดท้าย  ตู้บรรทุกมลูฝอย  มีขนาด
ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  
ลูกบาศก์เมตร  และสามารถรับ
น้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรมั  ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  พ้ืนหนาไม่
น้อยกว่า 4.50  มิลลิเมตร  น้ าหนกั
ของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไมต่่ ากวา่ 
12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดท้ายท างาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลติ
แรงสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณ
วับวาบสีเหลือง  1 ดวง จ านวน 1 คัน 
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561) 

- - 2,400,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถเข็นเหล็ก ชนิดล้อแม็กคู่  
ยางตันกระทะเหล็ก  จไุดไ้ม่น้อยกว่า 
60 ลิตร  กระทะเหล็กรองพื้นด้วยสี
กันสนิม  จ านวน  4  คัน ๆ ละ 
2,500.-บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 

- - - 10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้
เครื่องยนต์ ขนาด 9 แรงม้า ระบบ
ป้อนแบบเกียร์ ช่องป้อนกว้างไม่น้อย
กว่า 8 น้ิว สามารถสับย่อยกิ่งไม้
เส้นผา่ศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 2.5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด) 

- 57,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  6  โครงการ  118,800 2,400,000 10,000   
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีหินอ่อน ขนาดหน้าเกา้อี้ไม่น้อยกว่า 
35x80 ซม.สูง 37 ซม. 
จ านวน 10 ตัวๆละ 600 บาท 

6,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- กองการศึกษา 

รวม  1  โครงการ 6,000 - - - -  
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        ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

  
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ข้อ 28 โดยนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่ 141/2562  ลงวันที่ 24 เมษายน  2562 

  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มีมติให้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
เป็นรายหกเดือน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
และเทศบาลจะส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์และในภาพรวมตาม
แบบประเมินที่ปรากฏในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะได้สรุปรวบรวมและเสนอความเห็นประกอบการรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือ
นายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

4.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

 วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล โดยให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลได้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่เทศบาลก าหนดตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และมอบส านัก
ปลัดเทศบาลงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนการงานแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโดย
ใช้แบบติดตามผลการด าเนินงาน แบบที่ 2 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลฯ ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ให้ระบุผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงานแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรม โดยให้ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลโครงการให้ชัดเจนแยกการประเมินผลเป็นประเมินผลเชิง
ปริมาณโดยพิจารณาจากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่น าไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการวัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
จากตัวชี้วัดและการประเมินโครงการจากผู้รับบริการ 
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4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดแบบติดตามผลการด าเนินงานตามแบบประเมินที่ปรากฏ
ในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยใช้เป็น
เครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลจากทุกส่วนการงานตามที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลก าหนด  ได้แก่การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลการด าเนินงาน  
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี เทศบาลจะด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(แบบที่ 3) แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยการส่งแบบส ารวจความพึงพอใจ
ให้กับกลุ่มตัวอย่างประชากร จากการค านวณจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล เป็นการประเมิน 2 ส่วน 
คือการประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละด้านการพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม สรุปรวบรวม รายงานต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทราบและประกาศให้กับประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 




