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โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้  ดังนี้ 
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โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

ด้านกายภาพ 
  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 ปัจจุบันมีเส้นทางลัดเข้าสู่อ าเภอบ้านแหลมโดยไม่ต้องเดินทางผ่านอ าเภอเขา
ย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2  จากกรุงเทพมหานคร  ถึงต าบลคลองโคน อ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติดกับ
สถานีบริการน้ ามัน ปตท.คลองโคน) ผ่านต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผ่านต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม เข้าสู่พ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 29  กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ถึงพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นระยะทางประมารประมาณ  100  กิโลเมตร 
ค่าพิกัดที่ตั้งเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมอยู่ที่ ละติจูด : 13.216592 ลองติจูด : 99.976611 ที่ตั้งของ
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัด
เพชรบุรี 
       อาณาเขตของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม  
     ทิศใต้  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  
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คลองท่าแห คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม คลองข้างปั๊มน้ ามันหลักเพชร คลองข้างบ้านตาแกละและเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     ภูมิอากาศโดยรวมของพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีลักษณะอบอุ่นถึงร้อน มี 3 
ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ฤดูฝนช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงช่วงต้นเดือน
ธันวาคมและฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม  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  
  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 13 สาย  ได้แก่  คลองท่าแห คลองตลาด  คลองวิก คลองวัด  คลองโรงปูน  คลองโรงพัก  คลองหลัง
โรงเรียนวัดลักษณาราม  คลองเงิน  คลองตาบัว  คลองยายติก คลองหลังโรงเรียนวัดในกลาง  คลองหมู่ 8  
และคลองข้างปั๊มน้ ามันใหญ่กว่าวงษ์ 
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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) 

 

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 ตุลาคม 2559 มีจ านวน  
9,983 คน (แหล่งข้อมูล : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม)  สถิติข้อมูลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 9,927 คน จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 6,384 คน คิดเป็นร้อยละ 64.31 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  9,893 คน  
จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 6,369 คน คิดเป็นร้อยละ 64.38 จ านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด  
18  หน่วย แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน  9  หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน  9  หน่วย 
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ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม ณ เดือนตุลาคม 2559 จ านวน  12,238  คน  แบ่งเป็นเพศชาย  5,865  คน  
เพศหญิง  6,373  คน  จ านวนครัวเรือน  4,054  หลังคาเรือน  และมีแรงงานต่างด้าว (ประชากรแฝง) ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 1,942  คน แยกเป็น 

ประชากรสัญชาติเมียนมาร์ มีจ านวน  1,889  คน 
   ประชากรสัญชาติลาว  มีจ านวน      28  คน 
   ประชากรสัญชาติเขมร  มีจ านวน      25  คน 

     (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรแฝงจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559) 
 

    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 

633 
691 
743 
744 
529 
591 
706 
698 
530 

718 
739 
795 
792 
576 
649 
807 
762 
535 

1,351 
1,430 
1,538 
1,536 
1,105 
1,240 
1,513 
1,460 
1,065 

417 
509 
409 
660 
308 
467 
541 
440 
303 

รวม 5,865 6,373 12,238 4,054 
     3.1.2 ความหนาแน่นของประชากรและความหนาแน่นของครัวเรือน 
                      จากจ านวนประชากรในเขตเทศบาลรวม 12,238 คนและพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความหนาแน่นของประชากร 2,340 คนต่อตารางกิโลเมตร 
     จากจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลรวม 4,054 หลังคาเรือนและพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความหนาแน่นของครัวเรือน 775  หลังคาเรือนต่อตาราง
กิโลเมตร 

3.2 ข้อมูลโครงสร้างประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
เด็กแรกเกิด-3 ปี 204 219 423 

4-6 ปี 200 176 376 
7-10 ปี 259 230 489 
11-13 ปี 198 184 382 
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14-16 ปี 209 192 401 
17-20 ปี 351 327 678 
21-30 ปี 877 1,777 2,654 
31-40 ปี 939 912 1,851 
41-50 ปี 888 1,006 1,894 
51-60 ปี 834 966 1,800 

60 ปีขึ้นไป 1,017 1,445 2,462 
 

สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา   
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้ 
     4.1.1 สังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

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

       4.1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
  1. โรงเรียนวัดในกลาง 

             2. โรงเรียนบ้านแหลม 
  3. โรงเรียนวัดต้นสน 

  4.2 สาธารณสุข  
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีสถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข   
จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลบ้านแหลม เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  นอกจากนั้นยังมีคลินิก
แพทย์แผนปัจจุบันในเขตพ้ืนที่  จ านวน  3  แห่ง 
  4.3 อาชญากรรม 

     สถิติอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมในปี พ.ศ. 2559 
(แหล่งข้อมูล  : สถานีต ารวจภูธรบ้านแหลม ข้อมูลถึงเดือนตุลาคม 2559) แยกตามฐานความผิด มีดังนี้ 
 4.3.1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  เพศ  มีจ านวน  3  คดี  คือ 
         -ฆ่าผู้อ่ืน      จ านวน  1  คด ี
         -ท าร้ายร่างกาย     จ านวน  2  คด ี
 4.3.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  มีจ านวน  11  คดีคือ 
         -ชิงทรัพย์      จ านวน  1  คด ี
         -ลักทรัพย์      จ านวน  8  คด ี
         -ท าให้เสียทรัพย์     จ านวน  2  คด ี
 4.3.3 ฐานความผิดพิเศษ  มีจ านวน  24  คดี  คือ 
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        -พรากผู้เยาว์      จ านวน  1  คด ี
        -พระราชบัญญัติประมง     จ านวน  3  คด ี
        - อ่ืน ๆ      จ านวน  20 คด ี
 4.3.4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  มีจ านวน  123  คด ี
         -ยาเสพติด      จ านวน  24  คด ี
         -อาวุธปืนและวัตถุระเบิด    จ านวน  4  คด ี
         -การพนัน      จ านวน  8  คด ี
         -ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  จ านวน  84  คด ี
         -ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน  3  คด ี
  4.4  ยาเสพติด 
                         ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาจากการติดยาเสพติด 
ดังต่อไปนี้ 

      ปี พ.ศ. 2557        จ านวน   33  คน 
        ปี พ.ศ. 2558        จ านวน     7  คน 
        ปี พ.ศ. 2559        จ านวน   11  คน 
        ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดร้อยละ 90  เกิดจากการเสพยาบ้า  รองลงมาเกิดจากการเสพ
กัญชา (แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลบ้านแหลม  ณ เดือนตุลาคม  2559) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์   
ในด้านการสังคมสงเคราะห์  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีการจัดสวัสดิการ

สังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 4.5.1 ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน  2,146  ราย 
 4.5.2 ผู้รับเบี้ยความพิการ     จ านวน     370  ราย 
 4.5.3 ผู้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    จ านวน      90  ราย 
 (แหล่งข้อมูล  : ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ข้อมูล ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  ) 
 

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 าเภอ
บ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก
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กรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม ประมาณ 135 กิโลเมตร ส าหรับเส้นทางที่สองจาก  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข   3178  ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก 
ผ่านต าบลหนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม  ถึงพ้ืนที่ เทศบาลต 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 31 ตุลาคม 2559) 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 

5.2 การไฟฟ้า 
 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านแหลม  เป็น

หนว่ยงานที่ให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยมีขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  3,657 ครัวเรือน 
- ในปี 2559  มีแนวโน้มขยายการให้บริการในส่วนบุคคล   จ านวน  50  ราย 
- มีมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  27  เครื่อง 

(แหล่งข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านแหลม ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2559) 
5.3 การประปา 
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม   มีหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค   จังหวัด 

เพชรบุรี เป็นผู้ให้บริการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา โดยมีข้อมูลการให้บริการด้านการประปา  ดังนี้ 
    - มิเตอร์น้ าประปาที่ติดตั้งในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม   จ านวน  3,640  มิเตอร์ 
   - ปริมาณน้ าประปาท่ีผลิตจ่ายสุทธิ   จ านวน  12,000  ลบ.ม./วัน 
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   - ปริมาณน้ าประปาท่ีจ าหน่าย    จ านวน    7,300  ลบ.ม./วัน 
    - แหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา คือ แม่น้ าเพชรบุรี 
  ในปี พ.ศ. 2559  ยังไม่มีแนวโน้มการขยายการให้บริการ (แหล่งข้อมูล : การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน  2559)   

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

ด้านโทรศพัท์  ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด  โดยมีข้อมูลการให้บริการ ดังนี้ 
      - โทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน  1,362  เลขหมาย 
      - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน      48  เลขหมาย 
      (แหล่งข้อมูล : บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ณ เดือนพฤศจิกายน 2559)  
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นผู้ให้บริการด้าน
ไปรษณีย์  การขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์ โดยมีที่ท าการตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี บ้านแหลม-ฝั่งตะวันออก ติดกับ
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแหลม 

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  257  ราย แยกเป็น 
     - อวนครอบหมึก   จ านวน  159  ราย 
     - อวนลาก    จ านวน    46  ราย 
     - อวนลอย/อวนติดตา   จ านวน    42  ราย 
     - ลอบหมึกสาย/ลอบปลา  จ านวน    42  ราย 
    6.2.2 การประมงพ้ืนบ้าน  เป็นการท าการประมงท่ีใช้เรือขนาดต่ ากว่า  10  ตันกรอส  
จ านวน  400  ราย แยกเป็น 
       - เก็บหอยจากธรรมชาติ  จ านวน  200  ราย 
      - เพาะเลี้ยงหอยทะเล   จ านวน  400  ราย 
           (แหล่งข้อมูล : ส านักงานประมงอ าเภอบ้านแหลม ปี พ.ศ.2559) 
  6.3 การปศุสัตว์ 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ จ านวน 121 
ราย ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหลายชนิด  อันได้แก่ 
        - โคเนื้อ     จ านวน  251  ตัว 
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        - สุกร     จ านวน   68  ตัว 
        - ไก่ไข่     จ านวน  15,000  ตัว 
        - ไก่พ้ืนเมือง    จ านวน      977  ตัว 
        - เป็ดไข่     จ านวน      320  ตัว 
        - แพะ     จ านวน        36  ตัว 

     (แหล่งข้อมูล : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแหลม ข้อมูล ณ วันที่  21 มีนาคม  2559) 
  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   24  ราย  
                          - ร้านอาหารตามสั่ง    จ านวน   24  ร้าน 
                          - ร้านขายก๋วยเตี๋ยว    จ านวน   20  ร้าน 
                          - ร้านขายของช า    จ านวน  105  ร้าน 
                          - ศูนย์ล้างอัด ฉีด รถ    จ านวน     3  แห่ง 
                          - สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน     3  แห่ง 
                          - ร้านสะดวกซ้ือที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  จ านวน     4  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  มีเรื่องเล่ากันมาว่ากษัตริย์มอญแห่ง
กรุงหงสาวดีเป็นผู้สร้างพระองค์นี้    ซึ่งสมัยนั้นขอมกับมอญมีสัมพันธภาพทางเชื้อสายกันโยงมาแต่สมัยทวา
ราวดี  สมัยสมเด็จพระเจ้าอนิรุทธมหาราช ราว พ.ศ. 1600  เกิดสงครามระหว่างมอญกับพม่าขึ้นเพราะพม่า
ขอพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฏกและพระคณาจารย์ เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูพระศาสนาในพม่าที่ก าลังเสื่อมลง  แต่มอญ  
อ้างว่าพระคณาจารย์ไม่ยอมไป พม่าจึงยกทัพไปรบกับมอญ  พระสงฆ์ฝ่ายมอญจึงได้ซ่อนพระธรรมคัมภีร์กับ
พระพุทธรูป   ซึ่งเป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์ไว้ในโพรงมะกอกใหญ่แห่งหนึ่งที่เมืองหลวงหงสาวดี  ต่อมาพวกชีผ้าขาว
ได้ไปนั่งพักที่โคนต้นมะกอกเกิดปาฏิหาริย์มีแสงสว่างพุ่งออกมา  ชีผ้าขาวจึงน าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกมาและ
น าไปเมืองสุโขทัย  ระหว่างเดินทางข้ามแม่น้ าเรือล่มพระพุทธรูปจมน้ าหายไป  และเกิดปาฏิหาริย์อยู่ๆ
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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 
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ 
     - 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) 
                                   - สถานีบริการน้ ามันถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก (1 แห่ง) 

                6.7.4 ตลาดนัด  จ านวน  5  แห่ง   ได้แก่ 
              - ตลาดนัดวัดลักษณาราม 
              - ตลาดนัดวัดในกลาง 

   - ตลาดนัดวัดต้นสน 
                        - ตลาดนัดกิ่งแก้ว 

   - ตลาดนัดน้ าเพชร (ตลาดใหม่) 
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       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 
 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีพ้ืนที่
ครอบคลุมต าบลบ้านแหลม  จ านวน 9 หมู่บ้านหรือ 9 ชุมชน  ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเทศบาล โดย
มีพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือตลอดแนวเขตติดต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีที่จะไหลลงทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลม  และมี
คลองแยกจากแม่น้ าเพชรบุรี 1 สาย ชื่อคลองข้างวัดอุตมิงค์ มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 417 ครัวเรือน มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,352 คน แยกเป็น ชาย  633  คน หญิง  718 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและประกอบอาชีพประมงและรับจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับประมง ในชุมชนมีวัดอุตมิงคาวาสเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชน และมีโรงเรียนสอนเด็กพิการทางสายตาโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดอุตมิงค์เดิม(สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1) ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว เศรษฐกิจชุมชน
ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตจากการท าประมง มีสินค้าชุมชนที่น่าสนใจได้แก่ อาหารทะเลสด (แหล่งซื้อขายอยู่ที่
ตลาดเช้าวัดต้นสน) อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลากระเบนเนื้อด าแดดเดียว ปลาโอแดดเดียว ปลาทูแดดเดียว 
ปูม้าต้มแกะเนื้อ เป็นต้น วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาค
กลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น มีประเพณีที่แตกต่างคือ ประเพณีทอดกฐินทาง
เรือเรียกว่า ประเพณีแห่เรือองค์ 

 หมู่ที่ 2  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  ตั้งอยู่ใจกลางเขตเทศบาล  พ้ืนที่ของชุมชนด้านทิศ
เหนือติดกับแม่น้ าเพชรบุรี มีคลองแยกจากแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านในเขตชุมชน 1 สาย ชื่อคลองหลังวัดต้นสน 
พ้ืนที่นี้เดิมเป็นพ้ืนที่ย่านการค้าขายของเขตเทศบาลและของอ าเภอบ้านแหลม ปัจจุบันยังคงมีการค้าขายทั่วไป
อยู่บ้างประปราย ส่วนใหญ่จะเป็นขายของช า ขายอาหาร ขายผลไม้ และตอนเช้าจะมีตลาดสด(ตลาดเช้าวัดต้น
สน) ที่มีอาหารทะเลสดๆมาจ าหน่ายจ านวนมาก มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 509 ครัวเรือน มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,430 คน แยกเป็น ชาย  691  คน หญิง  739 คน ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นลูกหลาน
คนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากจนถึงปัจจุบันและนับถือศาสนาพุทธ ในชุมชนมีวัดต้นสนและศาลเจ้า 
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ฮวงเอ๊ียะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนบ้านแหลม (สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6  มีศูนย์พันนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดต้นสนและศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดอุตมิงค์ ตั้งอยู่
ในโรงเรียนวัดต้นสน และศูนย์พันนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านแหลม เศรษฐกิจชุมชน
ส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป มีสินค้าชุมชนที่น่าสนใจได้แก่ อาหารทะเล
สด (ตลาดเช้าวัดต้นสน) ขนมหวานของไทย ขนมฝรั่ง ข้าวแช่ เป็นต้น วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะ
เป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
ท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธและงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญที่มีประชาชนจากที่ต่างๆนิยมมากราบไหว้หลวงพ่อสัมฤทธิ์กันเป็นประจ าจ านวนมาก  นอกจากนี้ใน
ชุมชนยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถตู้โดยสารสายบ้านแหลม-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของที่ท าการไปรษณีย์บ้าน
แหลมเป็นที่ตั้งของธนาคารจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย 
มีร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลเว่น 1 แห่ง 
  หมู่ที่ 3  ชื่อชุมชนบ้านกลางสามัคคี ตั้งอยู่ตอนกลางของเขตเทศบาลค่อนไปทางทิศ
ตะวันตก โดยมีพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกติดต่อกับแม่น้ าเพชรบุรี  มีคลองแยกจากแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านในเขต
ชุมชน 3 สาย ได้แก่ คลองตลาด คลองหลังโรงพยาบาลและคลองวัด  เป็นชุมชนที่มีประวัติเล่าสืบกันมาว่าสมัย
พระเจ้าตากสินมหาราช ได้น าพระมารดาหลบหนีภัยสงครามมาอาศัยอยู่ที่วัดในกลาง  และได้พระราชทาน
พระสมัยสุโขทัยกับศาลาการเปรียญสมัยสุโขทัย (โดยการขนส่งมาทางเรือ)  ต่อมาเรียกศาลานี้ว่า  “ศาลาแม่ 
นกเอ้ียง” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย  ปัจจุบันได้รับบูรณะซ่อมแซมและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอบ้านแหลม มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 409 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
1,538 คน แยกเป็น ชาย  743  คน หญิง  795 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพ
ค้าขาย ท าประมง และรับจ้างทั่วไป และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดในกลาง (สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6  มีศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดในกลาง สังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดในกลา ในชุมชนมีวัดในกลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เศรษฐกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชน
จะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
ท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธและงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อสุโขทัย เป็นต้น 
  หมู่ที่ 4  ชื่อชุมชนบ้านในพัฒนา ตั้งอยู่ตอนกลางของเขตเทศบาล เป็นชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม สถานีต ารวจภูธรบ้านแหลมและเป็นศูนย์
รวมสถานที่ราชการต่างๆ ของอ าเภอบ้านแหลม รวมถึงมีธนาคาร 1 แห่งคือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร   ในพ้ืนที่ชุมชนมีคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีและไหลผ่านในเขตชุมชน 4 สาย ได้แก่ 
คลองวิก  คลองตลาด คลองวัดและคลองข้างปั๊มน้ ามันใหญ่กว่าวงศ์   มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 660 
ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,536 คน แยกเป็น ชาย  744  คน หญิง  792 คน ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป พนักงานของรัฐ และบริษัทเอกชน ในชุมชนมีวัดศรีษะ
คามเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย การแปรรูปอาหารทะเล 
(ปลาตุ๊กกา) ขนมหวานของไทย มีสินค้าชุมชนที่ส าคัญคือธูปสมุนไพรและการท าดอกไม้จันทน์  มีกลุ่มภูมิ
ปัญญาโขนเยาวชน วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง 
ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธ เป็นต้น  
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  หมู่ที่ 5  ชื่อชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตเทศบาล 
เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นหนาแน่น มีพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ าเพชรบุรี มี
คลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีและไหลผ่านในเขตชุมชน 3 สาย ได้แก่ คลองวัด  คลองตาบัว และคลองข้าง
ปั๊มน้ ามันใหญ่กว่าวงศ์และมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง ในชุมชนมีศาลเจ้าตั้งอยู่ใจกลางชุมชน และเป็นที่ตั้งของ
องค์ศาลเจ้ากวงกงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและนับถือของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ชุมชนศาลเจ้ากว
งกงพันนา” มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 308 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,105 คน แยกเป็น ชาย 
529  คน หญิง 576 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป 
เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย การแปรรูปอาหารทะเล เช่นหอยตากดาย สินค้าชุมชนที่ส าคัญคือ
การผลิตแผงตากปลา วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง 
ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธ เป็นต้น 
  หมู่ที่ 6  ชื่อชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาล มีพ้ืนที่ 
ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแม่น้ าเพชรบุรี มีคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีและไหลผ่านในเขตชุมชน 
3 สาย ได้แก่ คลองยายติก  คลองโรงปูน และคลองท่าแห   มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 467 ครัวเรือน มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,240 คน แยกเป็น ชาย  591  คน หญิง  649 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ และประกอบอาชีพค้าขาย ท าประมงและรับจ้างทั่วไป เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย การ
แปรรูปอาหารทะเล เช่น หอยตากดาย ปลาใส้ตัน ปลาตุ๊กกา เป็นต้น วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะ
เป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณี
ท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธ เป็นต้น 
  หมู่ที่ 7  ชื่อชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี   ตั้งอยู่ค่อนไปทางทิศเหนือของเขตเทศบาล 
มีพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแม่น้ าเพชรบุรี มีคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีและไหลผ่านในเขต
ชุมชน 4 สาย ได้แก่ คลองท่าแห คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม คลองข้างปั๊มน้ ามันหลักเพชรและคลอง  
ข้างบ้านตาแกละ  มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 541 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,513 คน แยกเป็น 
ชาย  706  คน หญิง 807 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพท าประมง ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป สินค้าที่น่าสนใจของชุมชน ได้แก่ รังนกนางแอ่นแปรรูป และไม้กวาดทางมะพร้าว ในชุมชนมีวัด  
ลักษณารามเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และในพ้ืนที่ชุมชนมีโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เปิดสอน
ต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6  ศูนย์พันนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม (ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม) ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดลักษณาราม ทั่วไป เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้าขาย การแปรรูปอาหารทะเล เช่น  ปลา
ไส้ตัน ปลาตุ๊กกา เป็นต้น วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาค
กลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธ เป็นต้น 
 

  หมู่ที่ 8  ชื่อชุมชนประมงเจริญพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขต
เทศบาลพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ าเพชรบุรี มีคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีและไหลผ่านในเขต
ชุมชน 1 สาย คือเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 440 ครัวเรือน มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,460คน แยกเป็น ชาย 698  คน หญิง 762 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และ
ประกอบอาชีพท าประมง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากผลผลิตจากการท าประมง มี
สินค้าชุมชนที่น่าสนใจได้แก่ อาหารทะเลสด (แหล่งซื้อขายอยู่ที่ตลาดเช้าวัดต้นสน) อาหารทะเลแปรรูป เช่น 
ปลากระเบนเนื้อด าแดดเดียว ปลาโอแดดเดียว ปลาหมึกตากแห้ง ปลาตุ๊กกา เป็นต้นและยังมีงานผลิตโต๊ะเก้าอ้ี
ปูนปั้นลายไม้ ภูมิปัญญาด้านช่างหมัน (ซ่อมเรือ) วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับ
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วันนธรรมประเพณีของภาคกลาง ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญเดือนสิบ
ของชาวไทยพุทธ เป็นต้น  
  หมู่ที่ 10  ชื่อชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ส่วนกลางของเขตเทศบาล พ้ืนที่
ด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ าเพชรบุรี  มีจ านวนครัวเรือนในชุมชน 303 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
1,065 คน แยกเป็น ชาย 530  คน หญิง 535 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพ
ท าประมง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากผลผลิตจากการท าประมง มีสินค้าชุมชนที่
น่าสนใจได้แก่ ปลาหมึกตากแห้ง กุ้งแห้ง  ในชุมชนมีศาลเจ้าฮุดโจ้ว เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  
วันนธรรมประเพณีของคนในชุมชนจะเป็นเช่นเดียวกับวันนธรรมประเพณีของภาคกลาง ได้แก่ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญเดือนสิบของชาวไทยพุทธ เป็นต้น 
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร   ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีการเกษตรที่เกี่ยวกับ
การเพาะปลูก เนื่องจากสภาพดินเป็นเลนเละและน้ าในแม่น้ าที่มีความเค็มของน้ าทะเลเจือปนอยู่มาก  มีเพียง
การท าเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนอยู่บ้างเล็กน้อย 
  7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ า
เพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญ แต่ไม่เหมาะส าหรับการท าการเกษตรเนื่องจากมีความเค็มของน้ าทะเลเจือปนอยู่
มาก   
  7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค)  ในพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ าเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญ แต่ไม่เหมาะส าหรับการเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค  

 

ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  และอิสลามบ้างเป็นส่วนน้อย  มีวัดในเขตเทศบาล จ านวน 5 วัด  ได้แก่ วัดต้นสน วัดในกลาง วัด
ลักษณารามวัดศีรษะคามและวัดอุตมิงคาวาส 
                8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 8.2.1  งานเทศกาลกินเจ (อัญเชิญเทพเจ้า)  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน  จึงมีวันนธรรมประเพณีการกินเจประจ าปี  โดยจะมีการกินเจปีละครั้งๆ ละ
ประมาณ  10  วัน ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะจัดแห่อัญเชิญเทพเจ้าจีนทางแม่น้ า
เพชรบุรีเพ่ือให้ประชาชนได้สักการะตามความเชื่อ 
 8.2.2 งานประเพณีสงกรานต์  เป็นวันปีใหม่ไทย เทศบาลจัดพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนแยกย้ายกันจัดพิธีท าบุญ ณ วัดต่างๆในชุมชน 
 8.2.3ประเพณีแห่เรือองค์  หรือประเพณีแห่เรือองค์กฐินทางน้ า เป็นประเพณีที่มีมา
นานกว่า ๒๐๐ปี  โดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอ าเภอบ้านแหลมในอดีตที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
ประมงเป็นหลักมีความผูกพันกับแม่น้ าล าคลองเป็นอย่างมากและในอดีตการสัญจรไปมาใช้ทางเรือเป็นหลัก
เมื่อมีการทอดกฐิน จึงน าองค์กฐินลงเรือเพ่ือไปทอดที่วัด  จึงเป็นต้นก าเนิดของประเพณีแห่เรือองค์ที่เทศบาล
ได้ส่งเสริมให้มีการสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป  
 8.2.4 ประเพณีแห่เทียนพรรษา   เป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษาที่
พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันท าบุญถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ โดยจัดเป็นขบวนแห่เทียนเพ่ือเปิดโอกาสให้
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ประชาชนได้ร่วมท าบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา เทศบาลได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพ่ือส่งเสริมให้มีการสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป    
 8.2.5 ประเพณีวันตรุษจีน  เป็นวันปีใหม่จีน  ซึ่งเป็นวันส าคัญวันหนึ่งของพ่ีน้องชาว
ไทยเชื้อสายจีน  เทศบาลต าบลบ้านแหลมจะจัดงานประเพณีตรุษจีนขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงวันนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยจัดงาน ณ บริเวณถนนนาคธวัช และบริเวณวัดต้นสน ให้ประชาชน
ได้มีโอกาสสักการะบูชาเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอ าเภอบ้านแหลมโดยจะจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ทุกปี 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีภาษาท้องถิ่น  
ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  แยกเป็นแต่ละหมู่ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1  ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล  เช่น  ปลากระเบนเนื้อด าแดดเดียว   
ปลาโอแดดเดียว หอยแมลงภู่ตากดาย ปูม้าต้มแกะเนื้อ  เป็นต้น 
   หมู่ที่ 2  ภูมิปัญญาด้านขนมหวานของไทย ขนมฝรั่ง ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหาร
ทะเล เช่น ปลาตุ๊กกา   

หมู่ที่ 3  ภูมิปัญญานวดแผนโบราณ   
  หมู่ที่ 4  ภูมิปัญญางานฝีมือประดิษฐ์(ดอกไม้จันทน์) ภูมิปัญญาด้านขนมหวานของ

ไทย 
   หมู่ที่ 7  ภูมิปัญญางานประดิษฐ์เรือจ าลองจากไม้ประดู่  ไม้เนื้อแดง และพรรณไม้
อ่ืนที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง   
   หมู่ที่ 8  ภูมิปัญญางานช่างซ่อมเรือหรือเรียกว่า“ช่างหมัน” ภูมิปัญญางานประดิษฐ์
โต๊ะ เก้าอ้ี โดยใช้ปูนปั้นแต่งเป็นลวดลายเลียนแบบไม้ 
   หมู่ที่ 10  ภูมิปัญญางานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ภูมิปัญญาการแปรรูป
อาหารทะเล   
  8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีสินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึกที่น่าสนใจ ดังนี้ 
   8.4.1 ปลาตุ๊กกา  หรือปลาวง 
   8.4.2  กุ้งแห้ง  
   8.4.3  รังนกนางแอ่นสด  
   8.4.4  รังนกนางแอ่นแปรรูป 

8.4.5  ขนมหวาน เช่น ขนมชั้น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด ขนมหม้อแกง ฯลฯ 
8.4.6  ขนมฝรั่ง 

   8.4.7  หอยสด (หอยแมลงภู่ หอยแครง) 
   8.4.8  หอยแหง้ (หอยแมลงภู่ หอยแครง) 
   8.4.9  หมึกสด หมึกแห้ง 
   8.4.10  ปลาสด (ปลาไส้ตันหรือปลากังปลาแก้ว ปลาท)ู  
   8.4.11 ปลาแห้ง (ปลาไส้ตันหรือปลากัง  ปลาแก้ว  ปลาอินทรีย์แดดเดียว ปลาโอ
แดดเดียว  ปลาทูเค็ม) 
   8.4.12 กะปิ 
   8.4.13 ปู  (ปูม้า  ปูทะเล) 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้ า  ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ าเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็น
ช่วงปลายน้ าก่อนไหลออกสู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลม 
  9.2  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีป่าไม้ 
  9.3  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีภูเขา 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแม่น้ า
เพชรบุรีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เทศบาลมีการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรี ตรวจสอบ
ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ลุ่มน้ าเพชรบุรี ปี2559 ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขังหวัดเพชรบุรี เก็บตัวอย่างน้ า ที่ใต้สะพานวัดต้นสน เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2559 มีค่าDO 2.20 mg/l ค่าBOD 1.4 mg/l ค่าTCB 11,000 MPN/100 ml ค่าFCB 4,900 
MPN/100 ml ค่า NH3-N 0.60 mg/l เกณฑ์คุณภาพน้ า เสื่อมโทรม และตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา คือ DO, FCB, 
NH3-N  
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ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)   

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2557  เทศบาลต าบลบ้านแหลมตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 65,274,630 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 85,218,933.67 บาท (รวมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับจ่ายเป็น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา) มีการจ่ายเงินสะสมเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ า) จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน  2,965,000 บาท 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2557 (ด้านรายรับ) 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง หมายเหตุ 

1.หมวดภาษีอากร 1,288,000 1,433,424.65  
2.หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต 687,000 1,127,198.20  
3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 1,540,000 1,874,113.15  
4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 100,000 102,220  
4.หมวดรายไดจ้ากทุน - 0  
5.หมวดรายได้ทีร่ัฐบาลจัดสรรให ้ 36,660,000 41,203,620.35  
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000,000 25,413,649  
7.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 22,066,138.36  

รวม 65,275,000 93,220,363  
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2557 (ด้านรายจ่าย) 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

1.งบกลาง 2,366,030 20,463,733.64  
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320  
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,611,145 18,467,625.55  
4.ค่าตอบแทน 239,209 228,533  
5.ค่าใช้สอย 13,530,390 13,332,643.68  
6.ค่าวัสด ุ 7,108,373 7,160,427.24  
7.ค่าสาธารณูปโภค 1,073,000 1,046,997.71  
8.ค่าครุภณัฑ ์ 3,835,200 3,695,126.10  
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,603,093 9,591,988  
10.รายจ่ายอื่น 4,144,870 3,478,538.75  
11.เงินอุดหนุน 4,915,000 4,905,000  

รวม 65,274,630 85,218,933.67  
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 ปีงบประมาณ 2558  เทศบาลต าบลบ้านแหลมตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 73,889,770 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 100,340,387.85 บาท (รวมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับจ่ายเป็น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา) 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2558 (ด้านรายรับ) 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง หมายเหตุ 

1.หมวดภาษีอากร 1,288,000 1,668,612.45  
2.หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต 702,500 1,088,990.40  
3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 1,540,000 2,081,762.97  
4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 100,000 913,597.39  
4.หมวดรายไดจ้ากทุน - 0  
5.หมวดรายได้ทีร่ัฐบาลจัดสรรให ้ 40,270,000 44,588,674.60  
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000 25,098,500  
7.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 27,463,537.64  

รวม 73,900,500 102,903,675.45  
 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2558 (ด้านรายจ่าย) 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

1.งบกลาง 2,289,717 22,122,833.98  
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,796,061 2,796,061  
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,726,873 23,101,670.94  
4.ค่าตอบแทน 276,267 292,174  
5.ค่าใช้สอย 14,672,472 14,987,804.22  
6.ค่าวัสด ุ 6,628,971 7,005,477.03  
7.ค่าสาธารณูปโภค 1,042,637 1,020,247.68  
8.ค่าครุภณัฑ ์ 8,476,700 9,155,690  
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,047,572 14,986,189  
10.รายจ่ายอื่น 25,000 0  
11.เงินอุดหนุน 4,907,500 4,872,240  

รวม 73,889,770 100,340,387.85  
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 ปีงบประมาณ 2559  เทศบาลต าบลบ้านแหลมตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 76,176,210 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 99,628,451.96 บาท (รวมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับจ่ายเป็น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา) 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2559 (ด้านรายรับ) 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง หมายเหตุ 

1.หมวดภาษีอากร 1,418,000 2,285,494  
2.หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต 749,000 885,126.50  
3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 1,840,000 1,581,019.37  
4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 100,000 66,794  
4.หมวดรายไดจ้ากทุน 20,000 -  
5.หมวดรายได้ทีร่ัฐบาลจัดสรรให ้ 42,050,000 46,811,799.49  
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000 26,300,606  
7.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 24,896,054.45  

รวม 76,177,500 102,826,894.71  
 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2559 (ด้านรายจ่าย) 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

1.งบกลาง 2,965,940 23,280,389.81  
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,727,360  
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 23,753,035 27,327,510.84  
4.ค่าตอบแทน 427,530 395,034  
5.ค่าใช้สอย 14,429,890 14,532,222.21  
6.ค่าวัสด ุ 6,810,410 6,707,405.47  
7.ค่าสาธารณูปโภค 1,213,800 1,087,797.10  
8.ค่าครุภณัฑ ์ 1,722,045 1,697,432.53  
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,400,700 17,191,900  
10.รายจ่ายอื่น - 0  
11.เงินอุดหนุน 4,725,500 4,681,400  

รวม 76,176,210 99,628,451.96  
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 ปีงบประมาณ 2560  เทศบาลต าบลบ้านแหลมตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 76,176,210 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 99,628,451.96 บาท (รวมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับจ่ายเป็น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา) 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2560 (ด้านรายรับ) 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง หมายเหตุ 

1.หมวดภาษีอากร 2,063,000 ยังไม่ปรากฏ  
2.หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนุญาต 729,500 ยังไม่ปรากฏ  
3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 1,340,000 ยังไม่ปรากฏ  
4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 70,000 ยังไม่ปรากฏ  
4.หมวดรายไดจ้ากทุน 20,000 ยังไม่ปรากฏ  
5.หมวดรายได้ทีร่ัฐบาลจัดสรรให ้ 40,950,000 ยังไม่ปรากฏ  
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 53,478,000 ยังไม่ปรากฏ  
7.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ยังไม่ปรากฏ  

รวม 98,650,500 ยังไม่ปรากฏ  
 
 

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณปีงบประมาณ 2560 (ด้านรายจ่าย) 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

1.งบกลาง 24,393,690 ยังไม่ปรากฏ  
2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,946,000 ยังไม่ปรากฏ  
3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 30,274,080 ยังไม่ปรากฏ  
4.ค่าตอบแทน 534,300 ยังไม่ปรากฏ  
5.ค่าใช้สอย 16,131,190 ยังไม่ปรากฏ  
6.ค่าวัสด ุ 6,803,400 ยังไม่ปรากฏ  
7.ค่าสาธารณูปโภค 1,220,000 ยังไม่ปรากฏ  
8.ค่าครุภณัฑ ์ 130,000 ยังไม่ปรากฏ  
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,078,600 ยังไม่ปรากฏ  
10.รายจ่ายอื่น 25,000 ยังไม่ปรากฏ  
11.เงินอุดหนุน 5,061,000 ยังไม่ปรากฏ  

รวม 98,597,260 ยังไม่ปรากฏ  
 
 การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบ ประมาณ 2557-2559  
เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา  ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ไว้เป็น 7 ยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การพิจารณาสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  โดยพิจารณาตามแผนพัฒนา
เทศบาลและจากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายยุทธศาสตร์จะพบว่า  ในห้วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2559)  
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  รองลงมา  คือ  การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านกระบวนการ
บริหารที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ตามล าดับ และไม่ปรากฎว่ามีการพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะพิจารณาได้ว่าการที่บ้านแหลมยังมีสภาพพ้ืนที่เป็นเมืองปิดในช่วงที่ผ่ านมา จึงไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ประกอบกับความต้องการการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงเป็นความต้องการล าดับแรกของทุกชุมชน ในขณะที่สถานการณ์การคลังของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีงบประมาณส าหรับเป็นค่ าใช้จ่ายในแต่ละปีค่อนข้างจ ากัด อีกทั้งการเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีการกันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้เบิก
เหลื่อมปีจ านวนมาก รวมถึงยังต้องมีการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อเนื่องอีก เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็จะมี
โครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณใหม่เพ่ิมเติมเข้าไปอีกและมีบางโครงการฯที่ไม่ได้
ด าเนินการถึงแม้ว่าจะได้มีกันเงินงบประมาณไว้หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้วก็ตาม ท าให้สถานการณ์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่ปรากฏภาพผลงานการพัฒนาที่ชัดเจนแบบปีต่อปีการจะคิดโครงการต่อ
ยอดต้องย้อนกลับไปดูว่ามีโครงการที่ยังค้างด าเนินการอยู่เท่าใด ดังนั้นผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่
ละปีจึงไม่ใช่การเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งจ่ายส าหรับปีนั้นๆแต่เป็นการเบิกจ่ายจากรายจ่ายค้างจ่ายต่อเนื่องกัน
แบบนี้ทุกปีงบประมาณ 
  
 

 
 

 

รายจ่าย 

รายรับ 

 85,218,933.67  

 93,220,363.71  

65,274,630 

 65,275,000  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ รายรับ รายจ่าย  
ในปีงบประมาณ 2557 
ประมาณการ รายรับ/จ่ายจริง 



 
 

22 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายจ่าย 

รายรับ 

 100,340,387.85  

 102,903,675.45  

 71,349,870.00  

 71,350,500.00  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ รายรับ รายจ่าย  
ในปีงบประมาณ 2558 
ประมาณการ รายรับ/จ่ายจริง 

รายจ่าย 

รายรับ 

 99,628,451.96  

 102,826,894.71  

 73,676,210.00  

 73,677,500.00  

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับ รายจ่าย 
ในปีงบประมาณ 2559 
ประมาณการ รายรับ/จ่ายจริง 
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พ.ศ.2557 

พ.ศ.2558 

พ.ศ.2559 

 65,274,630.00  

 71,349,870.00  

 73,676,210.00  

 65,275,000.00  

 71,350,500.00  

 73,677,500.00  

 85,218,933.67  

 100,340,387.85  

 99,628,451.96  

 93,220,363.71  

 102,903,675.45  

 102,826,894.71  

แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย  
และรายรับ รายจ่ายจริง   ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 

รายรับจริง รายจ่ายจริง ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 



 
 

ส่วนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

 

ที่ 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

1 38 49 67 10 15 46 41,195,075     55,121,770   49,152,800     4,385,000     17,461,100   16,640,200   10 10 11 3,987,147     8,364,700     6,244,328     

2 62 74 98 36 45 52 50,328,530     77,372,630   111,439,580   7,695,500     16,946,240   12,592,210   27 45 39 6,554,395.75    10,678,128.80   7,400,738     

3 7 10 8 5 3 3 300,000          11,860,000   3,360,000       150,000        105,000        80,000          5 3 3 113,511.75   5,334.55       72,472.09     

4 2 3 5 1 1 1 350,000          400,000        3,722,500       50,000          50,000          50,000          1 1 1 28,530          19,068          34,572          

5 12 10 13 5 5 7 46,320,000     30,320,000   23,710,000     940,000        1,018,000     1,030,000     5 5 5 818,575        221,770        255,989        

6 8 8 12 5 6 12 2,135,000       2,135,000     2,240,000       1,805,000        1,945,000     1,140,000     5 6 9 1,350,833     997,608        742,250        

7 47 89 102 31 68 86 6,272,700       11,055,200   13,981,980     2,832,400     10,923,000   9,348,780     31 18 53 2,251,119     4,167,992.80    1,743,077     

รวม 176 243 305 93 143 207 146,901,305  188,264,600     207,606,860 17,857,900  48,448,340  40,881,190  84 88 121 15,104,112  24,454,602 .15 16,493,426.09  

ยุทธศาสตร์
จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับ

จัดสรรใหด้ าเนินการ

จ านวนงบประมาณที่

เบกิจ่ายจริง

จ านวนโครงการ

ในแผนพฒันาสามปี

จ านวนโครงการท่ีได้รับจดัสรร

งบประมาณด าเนินการ

จ านวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนาสามปี

จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  เฉพาะปี 2557  

ก าหนดไว้ทั้งหมด  176  โครงการ  และได้ด าเนินการแล้วเสร็จไป  จ านวน  91  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  51.70  
โดยได้ก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   
 
 
ยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
ปี พ.ศ.2557 (จ านวนโครงการ) 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 38 10 26.31 
2 62 27 43.54 
3 7 5 71.42 
4 2 1 50.00 
5 12 5 41.66 
6 8 5 62.50 
7 47 31 65.95 

รวม 176 91 51.70 
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38 

10 

62 

27 

7 

5 

2 

1 

12 

5 

8 

5 

47 

31 

แผนภูมิเปรียบเทียบ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการแล้ว  

ปีงบประมาณ 2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  เฉพาะปี 2558  

ก าหนดไว้ทั้งหมด  243  โครงการ  และได้ด าเนินการแล้วเสร็จไป  จ านวน  88  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  36.21  
โดยได้ก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
 
ยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
ปี พ.ศ.2558 (จ านวนโครงการ) 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 49 10 20.40 
2 74 45 60.81 
3 10 3 30.00 
4 3 1 33.33 
5 10 5 50.00 
6 8 6 75.00 
7 89 18 20.27 

รวม 243 88 36.21 
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แผนภูมิเปรียบเทียบ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการแล้ว  

ปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 



 
 

29 

                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  เฉพาะปี 2559  

ก าหนดไว้ทั้งหมด  305  โครงการ  และได้ด าเนินการแล้วเสร็จไป  จ านวน  121 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.67  
โดยได้ก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    
ยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
ปี พ.ศ.2559 (จ านวนโครงการ) 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 67 11 16.41 
2 98 39 39.79 
3 8 3 37.50 
4 5 1 20.00 
5 13 5 38.46 
6 12 9 75.00 
7 102 53 51.96 

รวม 305 121 39.67 
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โครงการใน
แผนพัฒนาสามปี โครงการที่

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
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แผนภูมิเปรียบเทียบ 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการแล้ว  

ปีงบประมาณ 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
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***หมายเหตุ***  งบประมาณปี พ.ศ.2560  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

พ.ศ.2557 

พ.ศ.2558 

พ.ศ.2559 

51.7 

36.2 

39.67 

สรุปอัตราโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละปีงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติเชิงคุณภาพ 
  ผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559  เทศบาลต าบล
บ้านแหลมได้น าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมาใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน  โดยได้ด าเนินการด้านต่าง ๆตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ของเทศบาล และได้มีการประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล สรุปภาพรวมได ้ ดังต่อไปนี้ 
 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

1.มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กจิกรรม
24.40   30.60   29.60   62.80   58.50   64.00   12.80   10.90   6.40    

2.มีการประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ

โครงการ/กจิกรรม
24.40   29.40   30.60   62.20   57.80   62.00   13.30   12.80   7.40    

3.มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็

ในโครงการ/กจิกรรม
21.70   26.70   28.40   57.80   57.80   61.50   20.60   15.60   10.10   

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/

กจิกรรมต่อสาธารณะ
13.90   23.70   27.20   65.60   61.20   62.00   20.60   15.10   10.90   

5.การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการ

ด าเนินโครงการ/กจิกรรม
11.70   21.00   24.90   62.80   63.50   62.20   25.60   15.60   12.80   

6.การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 12.20   19.80   24.20   68.30   67.20   61.20   19.40   13.10   10.60   

7.ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การ

แกไ้ขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น
17.20   20.70   25.70   66.10   69.40   65.20   16.70   9.90    9.60    

8.การแกไ้ขปญัหาและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน
15.60   22.50   25.20   63.30   64.70   64.70   21.10   12.80   10.60   

9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน

โครงการ/กจิกรรม
15.60   22.70   27.20   69.40   68.90   64.20   15.00   8.40    8.10    

ไมพ่อใจ

คิดเป็นร้อยละประเด็น

พอใจมาก

คิดเป็นร้อยละ

พอใจ

คิดเป็นร้อยละ

 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรม  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการหรือกิจกรรม  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่อสาธารณะ  เปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  และมีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    มีผล
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  และมีการแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องของประชาชน  ประกอบกับมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับเป็นอัตราที่น่าพอใจจนถึงพอใจมาก  และยังคงมีส่วนน้อยที่มีความไม่พอใจในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ตามตารางที่สรุปภาพรวมข้างต้น 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 จากสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ในห้วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557 -2559) 
โดยพิจารณาจากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่า  เทศบาลต าบลบ้านแหลมมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 
2557  คิดเป็นร้อยละ 15.59  ของรายจ่ายจริงทุกประเภทของเทศบาล  ปีงบประมาณ 2558  คิดเป็นร้อยละ 
24.06  ของรายจ่ายจริงทุกประเภทของเทศบาล  และปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ  18.96  ของรายจ่าย
จริงทุกประเภทของเทศบาล  ท าให้ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ  คือ  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีถนนที่ได้
มาตรฐาน  มีรางระบายน้ า  เพ่ือรองรับน้ าทิ้งจากครัวเรือนเพ่ิมขึ้น  มีเขื่อนป้องกันการรุกล้ าล าคลอง  ล าคลอง
ได้รับการขุดลอกแก้ไขปัญหาล าคลองตื้นเขินและช่วยเรื่องการระบายน้ าได้รวดเร็วขึ้น  กรณีน้ าขึ้นน้ าลง  เนื่องจาก
ล าคลองต่าง ๆเชื่อมต่อกับแม่น้ าเพชรบุรีที่จะไหลออกทะเลอ่าวไทยที่ต าบลบ้านแหลม 
 2.2 ผลกระทบ 
  การที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  และเป็นการพัฒนา
ที่คิดแบบปีต่อปี  จึงท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขาดความต่อเนื่อง  และขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ
โครงข่ายที่สอดคล้องกัน  เช่น  ระดับผิวจราจร  ถนนสายต่าง ๆที่เชื่อมโยงกัน  ระบบท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างไว้เดิม
ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ ณ ปัจจุบัน  ประกอบกับข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณของเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  ที่เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  จะต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากไม่
สามารถกระท าได้  จึงต้องแบ่งการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  ผลกระทบอีกประการ คือ  การมองด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเฉพาะด้านถนน  ท่อระบายน้ า  ขาดการมององค์ประกอบของเมืองด้านอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้าย
สัญลักษณ์  ไฟจราจร  การตีเส้นจราจร  ซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนน  อ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆหรือการเชื่อมต่อระหว่างเมือง 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2557-2560 
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2557 -2560) ที่ผ่านมา  ประสบปัญหา 
เรื่องเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมด าเนินการ  ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร  ปัญหา
ขาดการมองเมืองในภาพใหญ่ที่จะต่อยอดเป็นระบบการพัฒนาสู่อนาคตของเมือง  ในทิศทางที่ควรจะเป็น  ปัญหา
ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 อุปสรรคที่ส าคัญ  คือ  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ใช้การบริหารการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาล 
 แนวทางแก้ไข  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่เชื่อมโยงการพัฒนาแต่ละปีให้สอดคล้องกับ
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เพื่อให้การด าเนินการต่อเนื่อง  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากผลการด าเนินงานของปี
ก่อน ๆทั้งนี้  ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เกินกว่าศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลได้แบ่งช่วงการท างาน  โดย
การจัดท าแผนให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันและจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามการแบ่งช่วง  รวมถึงการใช้
แผนพัฒนาเทศบาลเป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณภายนอก 
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 ส่วนที ่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สาระส าคัญ 
 1.1.1.สภาพแวดล้อม 
          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลาย
มิติ ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนัยส าคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทย  และในขณะเดียวกันก็เป็น
ความเสี่ยงและเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามที่
ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น   กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก”  การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับจึงมี
ปัญหาความเลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมือง
ชนบทขยายวงกว้างขึ้น   และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และในภาคชนบท  
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อ
การร้าย โรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อ
การร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มแข็งขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน  และองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภาพภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นจะเอ้ือให้สามารถประกอบ
อาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น  สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่า
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดี และ
ประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้ดีในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมและมีความเสี่ยง  
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21  กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล  ประกอบกับใน
อนาคต 20 ปี  ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญใน
ทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่  กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่า งเสรีและรวดเร็ว 
ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ  ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้าย
มาสู่เอเชีย   ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปี ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 - 2552 และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้น   และกลายเป็น
ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนืองจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนด
ใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ ญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่รวมทั้ง
อาจจะมีผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาด
ใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่น  ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปี  ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546-2550) 
ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพ
การผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  
10 - 15 ปี ข้างหน้านี้  จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความม่ันคงของโลกก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ   จากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐอเมริกา  เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 -2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ  จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่
กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน  และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะมีส่วนส าคัญใน
การแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งน้ ามันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง 
ราคาแพงขึ้น และผลักดันให้มุงสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก  
  นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากกการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง  
ที่ส าคัญ  ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ  
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต  การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามมนการกระจายความเจริญและ  
การพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษย์ชน 
จะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลาง  มาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
2531 และล่าสุดในปี 2557  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5739 2  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี ฐานการ
ผลิตและบริหารการหลากหลายขึ้น ฐานส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ   
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กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน  
38.6 ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ จากร้อยละ 20.0 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556   คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับการศึกษา  บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้า
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ  ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี  
ความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินใน  ปี 2540 - 2541  
ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภู มิคุ้มกันให้ดีขึ้น   
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี  อันได้แก่  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะการเงินส ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายต่างๆ ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  สร้าง
ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น 
ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
คล่องตัวมากข้ึน 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง   จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพ
คนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะ
ฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า   ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการ
เพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศ 
ต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นส าคัญ  ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ด าเนินการไป
แล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  
  ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ   การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง  ประสิทธิภาพต่ า   ขาดความโปร่งใส และ
ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์  รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า   การบังคับใช้กฎหมาย
ยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่
เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
  ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 15 - 20 ปีต่อจากนี้ไป 
จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ   ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง   ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
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รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่าย  การลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ
กับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน  นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมาย  ที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็น  ที่ต้องปรับตัวคือ
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี  
  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดัน  และความเสี่ยงมากขึ้น  ภายใต้สถานการณ์ 
ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้น   เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน   สินค้าและ
บริการ  เงินทุน  องค์ความรู้เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี   ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้น  โดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ  และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
แข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและ
การด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์  และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น  ทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว  และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัว
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อน  และควบคู่ไปกับการสรางกลไกล
เชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปี  ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  และในที่สุดการพัฒนาประเทศ
จะไมส่ามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
  ทั้งนี้ในเงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก  ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน  การปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งน่าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
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ระยะยาวเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเริ่มจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศนั้นเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  
  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงที่ผ่านมประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  กาวรบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้มีความส าคัญ
กับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบาย  
ขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นก าหนดให้
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  
ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี ยุทธศาสตร์ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนดใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติ ได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 
  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติทีคนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ  คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 1.1.2 วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปรึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความมั่นคง   
  การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเภท สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 
  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหารพลังงาน และน้ า 

  ความมั่นคั่ง  
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น  

เศรษฐกิจมีความสารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และท าการธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   

ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ความยั่งยืน 
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญมีการส่วนรวมชองประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม  ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1.3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบู รณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีส่ิบสอง พ.ศ.2560-2564 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ ที่จะผลักดัน
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                 
ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป  
  ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้ 

  1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง                      
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

  1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

  1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน                        
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

  1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

  1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง(Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ                  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า  
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก  

2.  เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให ้เป ็นไปตามวัตถ ุประสงค ์ด ังกล ่าว ได ้ก าหนดเป ้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพ ัฒนาฯ                   
ฉบ ับที ่12 ประกอบด้วย 
 
  2.1 คนไทยม ีคุณล ักษณะเป ็นคนไทยท ี่สมบ ูรณ์ ม ีวิน ัย ม ีท ัศนคต ิและพฤต ิกรรมตามบรรท ัด
ฐานท ี่ด ีของส ังคม ม ีความเป ็นพลเม ืองต ื่นรู้ ม ีความสามารถในการปร ับต ัวได ้อย ่างรู ้เท ่าท ันสถานการณ์                   
ม ีความ ร ับผ ิดชอบและทำประโยชน ์ต ่อส ่วนรวม ม ีส ุขภาพกายและใจท ี่ดี ม ีความเจร ิญงอกงาม          
ทางจ ิตว ิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพ ียง และมีความเป็นไทย 
  2.2 ความเหล ื่อมล้ าทางด ้านรายได ้และความยากจนลดลง เศรษฐก ิจฐานรากม ีความ
เข ้มแข ็ง ประชาชนท ุกคนม ีโอกาสในการเข ้าถ ึงทร ัพยากร การประกอบอาชีพ และบร ิการทางส ังคมที่ม ีค ุณภาพ                 
อย ่างทัว่ถ ึง และเป็นธรรม กลุม่ที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ ิ่มข ึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ 15 
  2.3 ระบบเศรษฐก ิจม ีความเข ้มแข ็งและแข ่งข ันได้  โครงสร ้างเศรษฐก ิจปร ับสู ่
เศรษฐก ิจฐาน บร ิการและดิจิตอล ม ีผู ้ประกอบการร ุ่นใหม ่และเป ็นส ังคมผู ้ประกอบการ ผู ้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข ้มแข ็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ีดิจิตอลในการสร ้างสรรค ์ค ุณค ่าส ินค ้าและ
บร ิการ   ม ีระบบการผลิต  และให ้บร ิการจากฐานรายได ้เด ิมที่ม ีม ูลค ่าเพ ิ่มส ูงขึ้น  และม ีการลงท ุนในการผล ิต                   
และบร ิการฐานความรู้ ชั้นส ูงใหม ่ๆ ท ี่เป ็นม ิตรก ับสิ่งแวดล ้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผล ิต                
และการให ้บร ิการสู ่ภูม ิภาคเพ ื่อ ลดความเหล ื่อมล้ า  โดยเศรษฐก ิจไทยม ีเสถ ียรภาพและม ีอ ัตราการขยายต ัว
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เฉลี่ยร ้อยละ 5 ต ่อปี และม ีป ัจจ ัย สนับสนุน  อาทิ  ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน  และการลงทุนวิจัยและพ ัฒนา                  
ที่เอ ื้อต่อการขยายตัวของภาคการผล ิต และบริการ 
  2.4 ท ุนทางธรรมชาต ิและค ุณภาพส่ิงแวดล ้อมสามารถสน ับสน ุนการเต ิบโตที่เป ็นม ิตร               
ก ับ ส่ิงแวดล ้อม ม ีความม ั่นคงทางอาหาร พล ังงาน และน้ า โดยเพ ิ่มพ ื้นท ี่ป่าไม ้ให ้ได ้ร ้อยละ 40                   
ของพ ื้นที่ ประเทศเพ ื่อร ักษาความสมด ุลของระบบน ิเวศ ลดการปล ่อยก  าซเร ือนกระจกในภาคพล ังงานและ
ขนส ่งไม ่น ้อย กว่าร ้อยละ 7 ภายในปี 2563 เท ียบก ับการปล ่อยในกรณ ีปกติ ม ีปร ิมาณหร ือส ัดส ่วนของขยะ             
ม ูลฝอยที่ได ้ร ับการจ ัดการอย ่างถ ูกหล ักส ุขาภ ิบาลเพ่ิมขึ้น และร ักษาค ุณภาพน้ าและค ุณภาพอากาศ                  
ในพ ื้นที่ว ิกฤตให ้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5 ม ีความม ั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภ ัย สามัคค ี สร ้างภาพล ักษณ ์ดี และ                  
เพิ่ม ความเชื่อม ั่นของนานาชาต ิต ่อประเทศไทย  ความข ัดแย ้งทางอ ุดมการณ ์และความค ิดในส ังคมลดลง 
ป ัญหาอาชญากรรมลดลงปร ิม าณความส ูญ เส ีย จ ากภ ัย โ จ รสล ัด และการล ักลอบขนส ่งส ินค ้า                         
และค ้ามน ุษย ์ลดลง ม ีความพร ้อมท ี่ปกป ้องประชาชนจากการก ่อการร ้ายและภัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ                   
ประเทศไทยม ีส ่วนร ่วมในการก าหนดบรรท ัดฐานระหว ่า งประเทศเก ิดความเชื่อมโยงการขนส ่ง                       
โลจ ิสต ิกส์ ห ่วงโซ ่ม ูล ค ่าเป ็นห ุ้นส ่วนการ พ ัฒนาที่ส าคัญในอน ุภ ูม ิภาค ภ ูม ิภาค และโลก และอ ัตราการเต ิบโต
ของม ูลค ่าการลงท ุนและการส ่งออกของ ไทยในอนุภ ูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 ม ีระบบบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐที่ม ีประส ิทธ ิภาพ ท ันสม ัย โปร ่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อ านาจและม ีส ่วนร ่วมจากประชาชน  บทบาทภาคร ัฐในการให ้บร ิการ   ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได ้ด ีกว ่า ลดลง เพ่ิมการใช ้ระบบดิจิตอลในการให ้บร ิการ ป ัญหาคอร ์ร ัปชั่นลดลง และการบร ิหาร
จ ัดการขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม ีอ ิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาคร ัฐที่จัดท าโดยสถาบ ันการ
จ ัดการนานาชาต ิและ อ ันด ับความยากง ่ายในการด าเนินธุรก ิจในประเทศด ีขึ้น การใช้จ ่ายภาคร ัฐและระบบ
งบประมาณม ีประส ิทธิภาพสูง  ฐานภาษ ีกว ้างขึ้น และด ัชน ีการร ับรู ้การท ุจร ิตด ีขึ้น รวมถ ึงม ีบ ุคลากรภาคร ัฐที่
ม ีความร ู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยคุดิจิตอลเพ่ิมข ึ้น 

ยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาประเทศ 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท ุนมนุษย ์ 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.80 ของจานวนประชากรทั้งหมด 
ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี  2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนา
เทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วย  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วง
ชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการ ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น ครอบครัว มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ      
ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิตอลในขณะที่คนไทย
จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
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ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย                      
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้                   
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม    
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21  
  1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

2.  เป้าหมาย  
  2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
  2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
  2.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง                    
อย่างต่อเนื่อง  
  2.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
  2.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                      
ที่พึงประสงค ์      
  3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง                    
ด้านสุขภาพ 
  3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

  3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า   และยังเป็นปัญหา
ท้าทายในหลายด้าน  ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า  รวมทั้งข้อจ ากัด                        
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  นอกจากนั้นยังมี
เงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้   อาทิ การเป็น
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สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย   ซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระ
เลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพ่ืออนาคต   ประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึง    ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถได้รับ
ผลตอบแทนสูงขึ้นและท้ิงห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็
สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็น
ท้าทายที่ต้อง เร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า  เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและ
เมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้
แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร                           
กับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน                   
อย่างเป็นธรรม  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  ที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกัน                      
การทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่   ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ                    
ลดความเหลื่อมล้าในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคม
ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคม                    
ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น  และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึง                
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น                    
และในขณะเดียวกันก็ต้องเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลด                    
ความเหลื่อมล้ า   

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

2.  เป้าหมาย 
  2.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  ที่แตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2.2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 



 
 

45 

  2.3  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
  3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง  
  3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤต
ต่างๆ  การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา  และข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพ                         
และขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไป                         
จึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้น  โดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยาย                  
การลงทุน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายส าคัญ และขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายด้าน  เพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้               
ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุง                   
ด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยนา ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค   
ให้มีเสถียรภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการด าเนิน
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็น                    
ฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ส าหรับอนาคตการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้า              
ที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ  และฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต                     
และบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตอลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น    
จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า                        
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ  ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น                   
การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว                   
และมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น  รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบ                  
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และกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1 สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
  1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  

2. เป้าหมาย 
  2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
  2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ  
  3.1  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการ
รักษาฐานการผลิตและให้บริการ  รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน   ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง  พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม                         
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ                  
และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต  เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม   รวมทั้งปัญหา
สิ่งแวดล้อม  เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ  และห่วงโซ่
การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ซึ่งทวีความ
เข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก าซเรือนกระจก   ภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า  ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ.2015  ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15  ปี ข้างหน้า (ค.ศ.2016 - 2030)  จะส่งผลกระทบต่อแนวทาง การพัฒนา
ประเทศ ในอนาคต  ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้แก่ การสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการ
ผลิตและการบริโภค  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น  ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ  เพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
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  1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ       

2. เป้าหมาย  
  2.1  รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.2  สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและ น้ าใต้ดิน                              
ให้มีประสิทธิภาพ 
  2.3  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศน์ 
  2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  2.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ  
  3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง  สมดุล และ
ยั่งยืน 
  3.3  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  3.4  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.5  สนับสนุนการลดการปล่อยก าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว                        
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3.6  บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  3 .7   พัฒนาระบบการบริ หารจั ดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขั ดแย้ งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.8  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์                    
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทย                 
ในหลายมิติ  ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ                 
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ  อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
และภัยคุกคามภายในประเทศ  ได้แก่  สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิด              
และอุดมการณ์ของคนในชาติ  การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการคุกคามทางเศรษฐกิจ 



 
 

48 

โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ 5 ปีต่อไป  ซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงให้ความส าคัญ                   
ต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐาน                   
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข และการเตรียมการรับมือ                     
กับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ               
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  

1.  วัตถุประสงค์  
  1.1  เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน  รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  1.2  เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ        
  1.3  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ  
  1.4  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

2.  เป้าหมาย 
  2.1   ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
  2.2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน ได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
  2.3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2.4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาต ิ
  2.5  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ ภัย
คุกคามอ่ืนๆ 
  2.6  แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 
  3.2  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3.3  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ                   
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
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  3.4  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ      
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  3.5  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงาน      ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล  การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส   กระบวนการที่เปิดให้ประชาชน                    
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ          
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ท าให้การทุจริต
ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป  จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม               
การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12                   
ทั้ง การบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม                            
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.2  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน ใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  

1.3  เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  1.4  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมาย  
  2.1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.3  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
  2.4   ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด  

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
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  3.2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  
  3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
  3.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.5  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหา                       
ความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการ                      
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ                           
  ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทุกกลุ่มในสังคม  สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่าย
เชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่ มี
ศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
  1.2  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  1.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศ  ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม  และส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลใหม่และนวัตกรรม  รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง  และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  1.4  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา                               
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ
บริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  1.5  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้า                      
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
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  2.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
  2.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
  2.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  2.4  การพัฒนาด้านพลังงาน 
  2.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 
  2.6  การพัฒนาด้านสาธารณูปการ(น้ าประปา) 

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
  3.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  3.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  3.4  การพัฒนาด้านพลังงาน 
  3.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 
  3.6  การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่   ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยี
ส าเร็จรูป  จากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง  ท าให้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  การลงทุนวิจัยและ
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม                  
อีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม                
ไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน                   
ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน                      
ของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทัน                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม               
ของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ             
และเอกชนในการลงทุน  เพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วย
การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะสูงการพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล  การด าเนินมาตรการ                   
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                  
ที่ทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวย                 
ความสะดวก  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  รวมทั้งมีระบบบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ  เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ ในสถานะเป็นเพียง                    
แค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต  
  ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
ในอนาคต  แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยและพัฒนา  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้น  ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม                       
หรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขั้น
ก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน      
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  1.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  1.4  เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  2.1  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  2.2  เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.  แนวทางการพัฒนา  
  3.1  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ  
เชิงสังคม 
  3.2  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  3.3  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย                         
เป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพ                 
และภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด                          
ในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาส                       
ในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่                            
และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ
และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขันและท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน             
และระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพ
และการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน า                     
ของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่ง                
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ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้า                  
การลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย                      
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่                          
ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล                           
และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  1.2  เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  1.3  เพื่อพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  1.4  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

2. เป้าหมาย  
  2.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
  2.2  เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
  2.3  พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  
  2.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1  การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  3.2  การพัฒนาเมือง 
  3.3  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิด
เสรี  เปิดเสรีและเปิดโอกาส  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง                 
และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ 
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ    
และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐ             
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตร                          
ต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น  
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  ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ  และในแต่
ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค   รวมทั้งความร่วมมือ
ในการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อม                          
กับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก เกิด
การต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน  
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ  ในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอก
ภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาไปเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค  ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องให้
ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้น อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบ
เอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับและผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อก าหนดปริมาณการ
ปล่อยก าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน               
และแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้ ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุน
และขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                   
ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศ ให้มีบูรณาการ  ให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์              
และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาค  และภูมิภาค  และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญ                      
กับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมอง                     
ของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค  

1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ                     
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  1.2  เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
  1.3  เพื่อเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ                 
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  
 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  2.1   เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ  
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  2.2  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น  
  2.3  ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
  2.4  ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สา
หรับสินค้าและบริการของไทย  
  3.2  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
  3.3  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่น   ในภูมิภาค  
  3.4  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  3.5  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน                           
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  3.6  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  3.7  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  3.8  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  3.9  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

 

       1.3  แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง 

  ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ ประเทศไทย 
1.0”  ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปสู่โมเดลปัจจุบัน                  
“ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
  ทว่า ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่กันตอนนี้ต้องเผชิญกับดักส าคัญที่ไม่อาจ
น าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจ                        
ของประเทศและน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใน 3-5 ปีนี้ 

สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
  “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน 
เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย”เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่น
หมายถึง  การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
  2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
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  3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่  ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างสูง ไปสู่  High Value 
Services 
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
  “ประเทศไทย 4.0” เป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุด
ใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปลี่ยนเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 
ด้าน  คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลายหลากเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบใน              
เชิงแข่งขัน”  
  โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย” ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
  3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
  ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New 
Startups” ต่างๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร(Foodtech) ในกลุ่มที่ 1  
เทคโนโลยีสุขภาพ(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์(Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
(Robotech)  ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน(IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา(Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส(E-Marketplace) อี-คอมเมิร์ช(E-Commerce) ในกลุ่มที่ 4 
เทคโนโลยีการออกแบบ(Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech)     การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ(Service Enhancing) ในกลุ่มท่ี 5 เป็นต้น 

ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า 
  “ประเทศไทย 4.0” เป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และ Startups ต่างๆ ที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการ
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ขับเคลื่อนผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
ต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 

  ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3 – 5 ปี 
  เป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3 -5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน 
“ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง(Active 
Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City 
  การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง ให้กลายเป็น
อาหารสุขภาพ(Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง การเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง(Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีน้ า เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็น
ที่ส าคัญ 
  1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 
  3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึก
ก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 
 

1.4  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  เพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลก                             
และภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ  ดังนั้น  การบริหารจัดการประเทศภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ  ที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ
เพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียในปี 2558 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ                          
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
  การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันใน
มิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
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อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน  ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรมส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ  (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง  โดยใช้ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  การ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญการสร้างความเข้มแ ข็งทาง
การเกษตร   ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม                    
อย่ างเท่ าเทียมและสร้ างความเป็นธรรมในการเข้ าถึ งทรัพยากร ควบคู่ ไปกับการปลูกจิตส านึก                            
ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชานมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

เจตนารมณ์ 
  1. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
  2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็น
การใช้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเพ่ิมรัฐบาลปกติได้ใช้ อ านาจนั้น                            
โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืน 
  4. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

พันธกิจ 
  1. สร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างสังคมที่มีคุณภาพ สังคมมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ                       
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
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  2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
  3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                      
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
  5. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่างใส ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 

เป้าหมายหลัก 
  1. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม
ลดลง ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากขึ้น 
  2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น และ
สถาบันทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
  3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
การผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
  4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก าซเรือน
กระจกในปริมาณท่ีลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนทีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ล าดับที่ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
  กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตอลดชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดท านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารทะเล และ
พลังงาน  มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีกลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
  กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่  1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่  การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้นเพ่ือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การแปร
รูปการเกษตรและประมง และอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่โดดเด่น 

- ภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อการกสรพัฒนากลุ่มจังหวัด 
-  การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมี

แหล่งก าเนิดจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนโดยเฉพาะน้ าเสียของแม่น้ าสายหลักและขยะ 
- ความท้าทายต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

  2. ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 
- ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
- จัดท ายุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การรวมกลุ่มเกษตรและการส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร 
- การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาเมืองชายแดนและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมชายแดน 
- การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการรวมทั้งการลดผลกระทบและป้องกันการ

กัดเซาะชายฝั่งทะเล 
- การวางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

  3. ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดสูงกว่าค่ากลาง โดยส่วนใหญ่มาจากขนาดเศรษฐกิจสาขา

อุตสาหกรรมซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศมาก ในขณะที่เศรษฐกิจภาคกลางเกษตรและบริการต่ ากว่าค่ากลาง
โดยเฉพาะภาคการเกษตรต่ ากว่าค่ากลางเกือบครึ่งหนึ่ง ส าหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากภาคการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรมเกิดการหดตัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านการผลิตภาพแรงที่
หดตัวลงจากปีท่ีผ่านมา 

ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส าคัญ                                   
1). การปรับโครงสร้างการสร้างผลิตให้เกิดการสมดุล โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงการ

ผลิตระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาอุสาหกรรม 
2). การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมให้สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของเสียและมลพิษจากการประกอบอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ง
แวดล้อม เป็นต้น 



 
 

62 

3). การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีทักษะฝีมือและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
แรงงาน 

 4. ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องของกลุม่จังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 

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 พ.ศ.2561 - 2564 
1)  วิสัยทัศน์ 
เป็นการผลิตและการบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้

มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2)  ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
(1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 
(2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและได้

มาตรฐาน 
(3) ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้ครอบคลุม 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 2 
3)  พันธกิจ 
(1)  สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทาง

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
(2) เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
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(4) สร้างระบบเชื่อมดยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
(5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
4)  เป้าประสงค์รวม 
(1) โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 
(2) ทรัพยากรสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึน 
(3) สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
(4) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มขึ้น 
(5) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
(6) สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล 
 

6.  การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2564 
1)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คง

                      ความอุดมสมบูรณ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการ
 ท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า การ
                              ลงทุน และการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพสินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 

3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 3.3 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และ
 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์ ที่ 4.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรม ด้วย 
            นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ ที่ 4.2  สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาด 
             และการลงทุน 
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1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ ศ 2561 - พ ศ 2564) 
วิสัยทัศน์  
 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างขีด ความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง 

การพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้สู่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้
มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพให้มีสุขภาวะ เรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
จัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาคมมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอุ่น น่าอยู่  

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ  

เป้าประสงค์รวม 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงขิงบานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่างกา ร

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดกรทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (  social-Economic 
Security ) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข้งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมีการ
กระจายอย่างทั่วถึง 

5. การบบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
1) การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อ
ปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 

 1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่พึงตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน และส่งเสริมการสร้างและ
ขยายระบบสวัสดิการของชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 

 1.3 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 

 1.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเสื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิมิภาพปฏิบัติการเชิงรุก
ของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 

 1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข้ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วย
กลไกชุมชล หมู่บ้านและบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 

 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 2.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดคูณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
ส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2.2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวง
โซ่ของธรรมชาติเพ่ือรอรับการเกษตรและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จาก
หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
 3.1 พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและ

ศักยภาพการพ่ึงพาตนเองและความม่ันคงทางอาหารที่ยั่งยืน 
 3.2 เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์คืนวัตกรรมของรัฐบาล  

 3.3 เพ่ิมขีดความ สามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพ และส่งออก 

4) การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ  
 4.1 ยกระดับการค้าการลงทุน การผลิต การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของ

เมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 
 4.2 พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิ

ปัญญา เชื่อมโยงโอกาส ทางการตลาด จาการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมดยงกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

 4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและ  
โลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
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 4.4 ปรับระบบการบริหารจัดการให้พ้นสมัยมีธรรมาภิบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน 

 4.5 พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรท่องเที่ยว สร้างวัฒนาธรรมการท่องเที่ยว 
และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรี
เมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มท้ังครอบครัว ผู้สูงอายุ เพ่ือสุขภาพ 

 4.6 ยกระดับการท่องเทียวศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนาธรรม
เชื่อมโยงทั่วทั่งจังหวัด กลุ่มจังหงวัด และนานาชาติ  

 4.7 ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  (พ.ศ. 
2560–พ.ศ. 2564)  ประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

      พอเพียง  และการท่องเที่ยว 
  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อม 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

       ประชากร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         แนวทางการพัฒนา 
 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย

น้ า พัฒนาระบบจราจร 
 งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบ

ชลประทาน 
 งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
           แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 งานด้านการศึกษา 
 งานด้านการสาธารณสุข 
 งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
 ฯลฯ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ
การท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 งานด้านการพาณิชกรรม 
 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานด้านการท่องเที่ยว 
 ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
 งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ฯลฯ 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 

 งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบรานวัตถุ 

 ฯลฯ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชากร 

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

 2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 2.1 วิสัยทัศน์  
 

 
 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุน
เศรษฐกิจและสังคม เป็นการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้น แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) จึงมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบ โครงข่ายการคมนาคม และการเชื่อมต่อ ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ให้
เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนและการขยายตัวของชุมชน และมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์
เมืองในบริเวณพ้ืนที่ส าคัญของเมือง 
 เป้าประสงค์  

1.มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน 
   2.เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
 ตัวช้ีวัด    

1.ร้อยละของถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ก่อสร้างและปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
   2.ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้มีความ
สะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง    
 ค่าเป้าหมาย ถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 92 สาย 
 กลยุทธ์  1.พัฒนาสภาพพ้ืนผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ า ทางเท้า ไฟจราจร 
ไฟส่องสว่าง 
   2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพ้ืนที่ส าคัญ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   เป็นเมืองที่สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า  การผลิต  การบริการและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
   แนวทางที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการ
คมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แนวทางการพัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร  
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ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม
มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืนสังคมและชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพมีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จึงเน้นการพัฒนาโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่
ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ 1.คนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมี   ความสุข 
 ตัวช้ีวัด           1.สัดส่วนที่ลดลงของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
   2.ร้อยละของประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่
ตอบแบบสอบถามว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 
 ค่าเป้าหมาย ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  4,065   ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
เดือนพฤศจิกายน 2559) 
 กลยุทธ์  1.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
   2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
   3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึกและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
   4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
   6.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   เป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางที่ 1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชนและส่งเสริม
การสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ 
พ่ึงตนเองได ้
   แนวทางที่ 1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้านและการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน งาน
ด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) งานด้านการศึกษา งานด้านการ
สาธารณสุข งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
   แนวทางการพัฒนางานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ าล าคลองในเขตเทศบาลต าบล

บ้านแหลม ที่ประสบภาวะตื้นเขิน การลุกล้ า การทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง ในแม่น้ าล าคลองท าให้น้ าใน
แม่น้ าล าคลอง มีคุณภาพต่ ากระทบต่ออาชีพประมงพ้ืนบ้านและการระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และต้นทุนทางเศรษฐกิจในด้านอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ดังนั้นแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะแม่น้ าล าคลอง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม
และถูกวิธี 

 เป้าประสงค์ 1.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ 
  ตัวช้ีวัด   1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
    2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะที่ได้จากการคัดแยกขยะ 
    3.เกณฑ์ดีที่เพ่ิมข้ึนของคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่าน 
       เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
    4.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนที่รุกล้ าแม่น้ าล าคลอง 
  ค่าเป้าหมาย ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  4,065  ครัวเรือน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559) 

กลยุทธ์  1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม 

  2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม      

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   เป็นเมืองปลอดมลพิษและมีสิ่งแวดล้อมดี 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
   แนวทางที่  2 .1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเป็นส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   แนวทางที่ 2.2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ าและทรัพยากรแบบบูรณา
การตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ  เพ่ือรองรับการเกษตรและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 
   ยุทธศาสตร์ ที่  5  การ พัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานด้านการจัดการขยะในชุมชน งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกด้าน ดังนั้นแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล 

 เป้าประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  ตัวช้ีวัด   1.ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

   2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน 
  ค่าเป้าหมาย ส่วนการงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาล จ านวน 169 คน 
  กลยุทธ์  1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
    2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
    3.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
    4.การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์    เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นองค์กรที่ โปร่ งใสและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   แนวทางที่ 4.4 ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
   แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร งานด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร งานด้าน
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับ
การประมงทะเลซึ่งมีทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงหอย และเก็บหอยจากธรรมชาติ
และรับจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น เป็นลูกเรือประมง รับจ้างแกะปู แกะหอย ท าปลาหมึก ท าปลา
ทั้งสดและแห้งและยังมีอาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป งานบริการ รับราชการ เป็นต้น โดยที่พ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของอ าเภอบ้านแหลมในด้านการค้าและพาณิชยกรรม ที่
จ าหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นแก่การครองชีพ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อยู่บ้างเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 จ านวน 6 โรงงานซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอาชีพประมงทั้งสิ้น 
  จากการที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแหลม เชื่อม
ต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ คือ  หาดเจ้าส าราญและหาดชะอ า และตัวเมืองเพชรบุรี สามารถเป็นทาง 
เลือกของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั่วไป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่ว่าจะเดินทางไปตัวเมืองเพชรบุรีหรือไป
หาดเจ้าส าราญหรือหาดชะอ า ทุกเส้นทางต้องผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ในขณะที่พ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมเป็นแหล่งประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน แหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครง 
หอยแมลงภู่ ในแต่ละวันจะมีผลผลิตที่เป็นอาหารทะเลสดถูกส่งออกไปจ าหน่ายยังพื้นที่ใกล้เคียงจ านวนมาก 
บางส่วนก็ถูกน ามาแปรรูปเพ่ือส่งขายต่อ แต่เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มีตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ทะเลเพ่ือรองรับผลผลิตในส่วนนี้จึงต้องส่งขายต่อบางครั้งก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถหาซื้ออาหารทะเลสดในพ้ืนที่ได้ทุกเวลา จะมีก็แต่เฉพาะช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นตลาด
ของคนในชุมชนเท่านั้น 
 

  สภาพการณ์ทางสังคม 
  การรวมตัวของประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมจะเป็นไปตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์คืออาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ าเพชรบุรี ล าคลองสายต่างๆที่เป็นสาขาแยกจากแม่น้ าเพชรบุรีและตาม
แนวถนนสายหลักในเขตเทศบาล คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนบ้านแหลมโดยก าเนิดหรือย้ายถิ่น
ฐานที่อยู่ไปตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมแบบถาวร ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะ
เป็นแบบปฐมภูมิคือจะรู้จักกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และการที่ในพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีสถานบันเทิงเริงรมย์ ร้านอาหารกลางคืนมีจ านวนน้อยมากและล้วนเป็น
ร้านอาหารส าหรับครอบครัว จึงท าให้สถิติการเกิดคดอีาชญากรรมต่างๆค่อนข้างต่ า 
  แต่ ณ ปัจจุบัน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบ
อาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับอาชีพประมงจ านวนมาก และรวมกลุ่มกันอยู่อาศัยในบ้านเช่า หอพัก เป็นกลุ่มๆ 
ปัญหาของแรงงานต่างด้าวในขณะนี้คือเรื่องการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 

  สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบกับ
ลักษณะดินเค็มและน้ าทะเลท่วมถึงท าให้ไม่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านพ้ืนที่เขต
เทศบาลไปออกทะเลที่บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 8 และมีล าคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลอีก 13 สาย ระดับน้ า
ในแม่น้ าเพชรบุรีและคลองสายต่างๆขึ้นลงตามระดับน้ าทะเล สภาพของแม่น้ าเพชรบุรีจะมีบ้านเรือน
ประชาชนตั้งอยู่ตลอดแนวสองฝั่งและมีเรือประมงจอดเป็นช่วงๆ ส่วนสภาพล าคลองจะมีพ้ืนที่ป่าโกงกาง  
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ริมสองฝั่งคลองบางสาย และมีบางคลองที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อาศัยสองฝั่งคลองและล าคลองมีสภาพตื้นเขิน
เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่พ้ืนที่แนวป่าโกงกางมีส่วนท าให้ล าคลองแคบลง 
 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จะท าการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมและวิเคราะห์องค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน โดยท าการส ารวจสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและ
การบริการสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่
เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้น าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการ 
กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลมเชื่อมโยง
กับการพัฒนาของอ าเภอบ้านแหลม ของจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลใน
ระดับประเทศ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีหน่วยหรือ 
ขอบเขตในการวิเคราะห์จากพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นที่ปรากฏ
หรือมีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์  ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือ
มีอยู่ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลต 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 โดยมี
หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์  คือองค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลม ดังนั้นสิ่งที่เป็นทรัพยากรในการ
บริหารและองค์ประกอบขององค์กรเทศบาลต าบลบ้านแหลม   เช่น สภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติต่างๆ หรือ
สิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลสามารถควบคุม ก ากับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้
ในการวิเคราะห์    ส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่เทศบาลฯไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่
ภายในหรือภายนอกองค์กรเทศบาลฯ 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 าบลบางตะบูน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีการขยายตัวของเมืองออกไปตามแนวถนนคลองโคน -
บางตะบูน มีบ้านเรือนและร้านอาหารเกิดขึ้นตลอดแนวถนนเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้าสู่เขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในเส้นทางสายนี้ ยังไม่มี
ร้านอาหารทะเล ร้านของฝากประเภทอาหารทะเลแปรรูปเกิดขึ้นใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางสาย
นี้ผ่านเลยไปเป็นส่วนใหญ่มีเพียงส่วนน้อยที่จะแวะชมเมืองหรือแวะเที่ยวไหว้พระที่วัดในกลาง วัดต้นสนจึง
ไม่ท าให้การท่องเที่ยวผ่านเส้นทางสายนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมใน
ขณะนี้ แต่ปริมาณรถของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการใช้ความเร็วสูงส่งผลต่อความปลอดภัยในการจราจร
ในเขตเทศบาลที่ถนนค่อนข้างแคบและเป็นถนนที่อยู่ในย่านชุมชนที่มีการสัญจรพลุกพล่าน 
  ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวในอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีการ
ขยายตัวของแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มก้อนและมีการค้าขายกันเองมากขึ้น สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่อง
โรคติดต่อส าคัญที่สูญหายไปจากประเทศไทยแล้วอาจหวนกลับมาอีกโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพาหะอีกทั้ง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยและความแออัด กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรคต่างๆ รวมถึงการทิ้งขยะลงแม่น้ 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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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม พ.ศ.2561-2564 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
และยั่งยั่น 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
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  

แบบ ยท.01 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม พ.ศ.2561-2564 (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 

 

แบบ ยท.01 
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3.4  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 

แบบ ยท.02 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาเมืองการค้า  
การผลิต การบรกิาร
และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที ่
4.3 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของจังหวัด
เช่ือมโยงการเติบโตของ
การคมนาคมและ  
โลจิสติกส์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งทางบก 
ทางน้้า ทางอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การพัฒนา
เมือง 

1.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
เช่ือมต่อภายใน
พื้นที่เทศบาล
อย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมและ
การขยายตวัของ
ชุมชน 
2.เมืองเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

1.ร้อยละของถนนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้าน
แหลมที่ก่อสร้างและ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่นและ
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่น 
2.ร้อยละของพื้นที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ปรับปรุงดูแลให้มีความ
สะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามอย่างต่อเนื่อง 

7 สาย 20 สาย 40 สาย 92 สาย - ปี 61 ถนนที่ก่อสร้าง
แล้ว จา้นวน 7 สาย 
- ปี 62 มี
ความก้าวหนา้เพิ่มขึ้น
จากป ี61 35% 
- ปี 63 มี
ความก้าวหนา้เพิ่มขึ้น
จากป ี62 50% 
- ปี 64 ถนน 92 สาย
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

1.พัฒนาสภาพพื้นผวิ
จราจรให้ได้มาตรฐาน มี
ระบบระบายน้้า ทางเท้า 
ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สองข้างถนนและพื้นที่
ส้าคัญ 

1. มีถนนที่
ได้มาตรฐาน 
2.เมืองเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 1. กอง 
สาธารณสุข 
2. ส้านัก
ปลัดเทศบาล
3. กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงสันติสุข และ
สังคมคุณภาพที่ยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

1.คนในเขต
เทศบาลต้าบล
บ้านแหลมมีชวีิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
และมีความสุข 

1.สัดส่วนที่ลดลงของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหลมที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
2.ร้อยละของประชาชน
ที่เป็นตัวแทนครัวเรือน
ในเขตเทศบาลต้าบล
บ้านแหลมที่ตอบ
แบบสอบถามวา่มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุข 

1,000 
ครัวเรือน 

2,000 
ครัวเรือน 

3,000 
ครัวเรือน 

4,065 
ครัวเรือน 

- ปี61 1,000 
ครัวเรือนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ปี62 ความก้าวหนา้
เพิ่มขึ้น จากปี61 
50% 
- ปี63 ความก้าวหนา้
เพิ่มขึ้น จากปี 62 
66% 
- ปี64 4,065 
ครัวเรือนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1.พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน 
3.เสริมสร้างค่านิยม 
จิตส้านึกและการท้านบุ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เสริมเสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชุน 
5.สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 
6.เสริมสร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

คนในเขต
เทศบาลต้าบล
บ้านแหลมมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
และมี
ความสุข 

1. กอง
การศึกษา 
2. กอง
สาธารณสุข 
3. ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

1. กองช่าง 
2. กองคลัง 

 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  
การพัฒนา 
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการขยะ
และการ
จัดการ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

1.สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ลดมลพิษ ลด
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ
ประชาชนและ
ระบบนิเวศ 

1.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรมคัดแยกขยะ
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะที่ได้
จากการคัดแยกขยะ
3.เกณฑ์ดีที่เพิ่มขึ้น
ของคุณภาพน้้าใน
แม่น้้าเพชรบุรีช่วงที่
ไหลผ่าน เขตเทศบาล
ต้าบลบ้านแหลม 
4.ร้อยละที่ลดลงของ
จ้านวนครัวเรือนที่รุก
ล้้าแม่น้้าล้าคลอง 

1,000 
ครัวเรือน 

2,000 
ครัวเรือน 

3,000 
ครัวเรือน 

4,065 
ครัวเรือน 

- ปี61 1,000 
ครัวเรือนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ปี62 ความก้าวหนา้
เพิ่มขึ้น จากปี61 
50% 
- ปี63 ความก้าวหนา้
เพิ่มขึ้น จากปี 62 
66% 
- ปี64 4,065 
ครัวเรือนมีชีวิตความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น 

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟแูละ
ป้องกันการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ดี ลดมลพิษ 
ลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ประชาชน
และระบบ
นิเวศ 

1. กอง 
สาธารณสุข 

1. กองช่าง 
2. กองคลัง 
3. ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
4. กอง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาเมืองการค้า  
การผลิต การบรกิาร
และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที ่
4.4 ปรับระบบการ
บริหารจัดการใหพ้้น
สมัยมีธรรมาภบิาล 
และเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 7  
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชากร 

การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

1.พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กรและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะของ
บุคลากร
เทศบาลต้าบล
บ้านแหลม 

1.ร้อยละที่ลดลงของ
เร่ืองร้องทุกข์ 
ร้องเรียน 
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเร่ืองร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ที่ได้
ด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ โดยมีขั้นตอน
และระยะเวลาที่
ชัดเจน 

พนักงาน 
เทศบาล 
40 คน 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ

และ
ลูกจ้างประจา้ 

40 คน 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

40 

บุคลากร
สังกัด

เทศบาล 
169 คน 

ปี61 พนักงาน
เทศบาล มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
ปี62 พนักงานจา้ง
ตามภารกจิและ
ลูกจ้างประจา้ มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
ปี63 พนักงานจา้ง
ทั่วไปมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
ปี64 บุคลากรทั้งหมด
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
2.การพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
3.การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.การสร้างระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

องค์กรมี
คุณภาพ 

1. ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 

1. กอง
การศึกษา 
2. กอง 
สาธารณสุข 
3. กองช่าง 

 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 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 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-งานรักษาความสงบ 
-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
ส านักปลดัฯ 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     1.1  แผนงานงานรักษาความสงบ 2 20,000.00 - - 1 15,000.00 - - 3 35,000.00 
     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 3 276,000.00 4 926,000.00 5 3,476,000.00 4 1,776,000.00 16 6,454,000.00 
     1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 21,506,400.00 15 7,210,000.00 9 30,895,000.00 7 9,940,000.00 38 69,551,400.00 

รวม 12 21,802,400.00 19 8,136,000.00 15 34,386,000.00 11 11,716,000.00 57 76,040,400.00 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม 
 คุณภาพชีวิตของประชาชน 

          

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 343,000.00 9 323,000.00 9 323,000.00 9 323,000.00 36 1,312,000.00 
    2.2 แผนงานงานรักษาความสงบ 5 125,000.00 6 135,000.00 5 115,000.00 6 135,000.00 22 510,000.00 
    2.3 แผนงานการศึกษา 9 10,399,910.00 9 10,453,600.00 9 10,506,600.00 9 10,648,600.00 36 42,008,710.00 
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 18 1,031,000.00 18 1,031,000.00 18 1,031,000.00 18 1,031,000.00 72 4,124,000.00 
    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 671,000.00 1 216,000.00 1 216,000.00 1 216,000.00 5 1,319,000.00 
    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 11 865,000.00 9 415,000.00 8 365,000.00 8 365,000.00 36 2,010,000.00 
    2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ 

15 936,000.00 14 906,000.00 15 936,000.00 14 906,000.00 58 3,684,000.00 

    2.8 แผนงานงบกลาง 3 22,800,000.00 3 23,000,000.00 3 23,200,000.00 3 23,500,000.00 12 92,500,000.00 
รวม 72 37,170,910.00 69 36,479,600.00 68 36,692,600.00 68 37,124,600.00 277 147,467,710.00 

 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและ  
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

     3. 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 4 40,000.00 
     3. 2 แผนงานการศึกษา 1 27,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 4 87,000.00 
     3. 3 แผนงานสาธารณสุข 15 4,475,000.00 15 4,475,000.00 15 4,477,000.00 15 4,477,000.00 60 17,904,000.00 
     3. 4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 2 1,000,000.00 1 90,000.00 3 1,090,000.00 
     3. 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 100,900.00 3 430,000.00 4 1,325,000.00 5 2,030,000.00 14 3,885,900.00 

รวม 19 4,612,900.00 20 4,935,000.00 23 6,832,000.00 23 6,627,000.00 85 23,006,900.00 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

          

     4. 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 1,924,900.00 16 1,027,000.00 14 1,007,000.00 11 977,000.00 60 4,935,900.00 
     4. 2 แผนงานงานรักษาความสงบ 1 10,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 4 70,000.00 
     4. 3 แผนงานการศึกษา 10 1,376,500.00 6 1,200,000.00 8 1,252,000.00 6 1,190,000.00 30 5,018,500.00 
     4. 4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 70,000.00 2 70,000.00 2 70,000.00 2 70,000.00 8 280,000.00 

รวม 32 3,381,400.00 25 2,317,000.00 25 2,349,000.00 20 2,257,000.00 102 10,304,400.00 
รวมทั้งหมด 135 66,967,610.00 133 51,867,600.00 131 80,259,600.00 122 57,724,600.00 521 256,819,410.00 

 

แบบ ผ.07 
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 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัระเบียบ
ป้ายในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

- เพื่อก าหนดแนว
ทางการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ทั้งของ
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในเขตเทศบาล 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 
- เพื่อความปลอดภยั
ของผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

- จัดประชุมแกนน าชุมชนเพื่อส ารวจและ
ก าหนดจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆให้
เป็นสถานท่ีกลางท่ีเหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์สถานท่ีกลางส าหรับติดตั้ง
ป้ายให้ประชาชน ภาคเอกชนและส่วนราชการ
ต่างๆรับทราบ 

5,000 - - - -ร้อยละของ
จ านวนชุมชน 9 
ชุมชนที่มีผู้แทน
เข้าร่วมการ
พิจารณาก าหนด
จุดติดตั้งป้าย 
 

-พื้นที่เขต
เทศบาลมคีวาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไมม่ี
ป้ายประชา 
สัมพันธ์ติดตั้ง
ระเกะระกะและ
บดบังวิสัยทัศน์
ของผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานเทศกิจ 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการอบรมจัด
ระเบียบแผงลอย หาบ
เร่ เสนห่์เมืองบ้าน
แหลม 

- เพื่อให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
และตามประกาศของ
เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม 
-เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการ
ตั้งวางสินค้าต่างๆ 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการหาบเร่แผง
ลอยและผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าประมง (ตากปลา 
ตากหอย) ในเขตเทศบาล 
 

15,000 - 15,000 - -ร้อยละของ 
ผู้ประกอบการ 
หาบเร่ แผงลอย
ผู้ประกอบการ 
แปรรูปสินค้า
ประมง (ตากปลา 
ตากหอย) ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ผู้ประกอบการหาบเร่ 
แผงลอย ผู้ประกอบการ 
แปรรูปสินค้าประมง 
(ตากปลา ตากหอย) ให้
ความร่วมมือในการตั้ง
วางสินค้าไมเ่กะกะกดี
ขวางทางจราจรหรือไม่
รุกล้ าผิวจราจร 

ส านกั
ปลัด 

เทศบาล 
งาน

เทศกิจ 

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

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนสาย
เมนไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งระบบ
ควบคุมการปดิ-เปิด 
อัตโนมัติ หมู่ที่ 1, 7 
และ 10 

- เพื่อแก้ไขปัญหาสาย
เมนไฟฟ้าสาธารณะที่
ช ารุดเสื่อมสภาพท าให้
ไฟฟ้าสาธารณะติดๆ 
ดับๆ 
- เพื่อลดการใช้
ก าลังคนในการ
ควบคุมการปดิ-เปิด
สวิทซ์ไฟฟ้าสาธารณะ 

- เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งระบบควบคมุการปดิ-เปิด
อัตโนมัติ  
-  หมู่ที่ 1 ระยะทาง 3,200.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบควบคมุการปดิ-เปิด 
อัตโนมัติ จ านวน 1ชุด 
-  หมู่ที่ 7 ระยะทาง 4,300.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบควบคมุการปดิ-เปิด 
อัตโนมัติ จ านวน 2 ชุด 
-  หมู่ที่ 10 ระยะทาง 3,000.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบควบคมุการปดิ-เปิด 
อัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 

- 650,000 - - -ไฟฟ้าสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 
1,7 และ 10 
ได้รับการซ่อม
เปลี่ยนระบบ
สายเมนไฟฟ้า
และตดิตั้งระบบ
ควบคุมการ 
ปิด-เปิดอัตโนมัติ
ตามเป้าหมาย 

-ไฟฟ้าสาธารณะ 
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1,7 
และ 10  
มคีวามปลอดภัย
และสามารถ 
ใช้งานได้อย่าง 
มปีระสิทธิภาพ 
 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะถนนนาค
ธวัช และซอย
เทศบาล 26 หมู่ที่ 2 

-เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะทดแทน
ของเดิมที่เสาไฟฟ้า 
ช ารุดสายไฟเสื่อม 
สภาพ 

ติดตั้งเสาเหล็กกิ่งเดียวสูง 7.00 เมตร 
พร้อมโคมแบบไฮเฟรชเชอร์โซเดยีม 
250 วัตต์ จ านวน 29 ต้น 

- - 1,200,000 - -ถนนนาคธวัช
และซอย
เทศบาล 26 หมู่
ที ่2  ได้รับการ
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตาม
เป้าหมาย 

-ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนนาคธวัชและ
ซอยเทศบาล 26 
มคีวามปลอดภัย
และมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร บริเวณสาม
แยกบ้านพักนายอ าเภอ
บ้านแหลม หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

- ท าการติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรจ านวน 3 ชุด (สาม
ด้าน) 

- - - 1,500,000 -ร้อยละทีล่ดลงของ
การเกิดอุบัตเิหตุใน
บริเวณดังกล่าว 

-การเกิดอุบัตเิหตุใน
บริเวณดังกล่าวลดลง 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

4 โครงการถนนสวยงาม -เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนสายต่างๆ
ในเขตเทศบาล
ตามที่ท่ีประชุมแกน
น าชุมชนคัดเลือกใน
แต่ละปี  

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 1 
สาย ตามทีท่ี่ประชุมแกน
น าชุมชนคัดเลือกและเข้า
ร่วมด าเนินการกับเทศบาล 
โดยการทาสสีัญญาณ
จราจรตามแนวคันหินทาง
เท้า ทาสีสะพาน ติดตั้ง
ป้ายสัญญาณจราจร ป้าย
เตือนภัยต่างๆ ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของจ านวน
ชุมชน 9 ชุมชนที่มี
ผู้แทนเข้าร่วมการ
พิจารณาเลือกถนนท่ี
จะด าเนินการ 
-ร้อยละของจ านวน
ผู้แทนครัวเรือนใน
ชุมชนที่เป็นท่ีตั้งของ
ถนนท่ีคัดเลือกที่เข้า
ร่วมด าเนินการ
ร่วมกับเทศบาล 

-ถนนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
มีภูมิทัศนส์วยงามโดย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

กองช่าง 
งานไฟฟ้า

ถนน 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมา
บริการบ ารุงดูแลรักษา
ต้นไมเ้กาะกลางถนน 
ทางเท้าและพื้นที่สี
เขียวและทีส่าธารณะ 

-เพื่อใหต้้นไม้เกาะกลาง
ถนน ทางเท้าและพื้นที่สี
เขียวและทีส่าธารณะใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ดูแลบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสนมอ 

-จ้างเหมาบริการผูดู้แล
บ ารุง รักษาต้นไม้เกาะ
กลางถนน ทางเท้าและ
พื้นที่สีเขียวและที่
สาธารณะในเขตเทศบาล
จ านวน 2 คนต่อป ี

216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของต้นไม้
เกาะกลางถนน 
ทางเท้าและพื้นที ่
สีเขียวและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลทีม่ีความ
สวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

-ต้นไม้เกาะกลาง
ถนน ทางเท้าและ
พื้นที่สีเขียวและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลมคีวาม
สวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

กองช่าง 
งานสวน 
สาธารณะ 

6 โครงการกวาดบ้านท า
ความสะอาดเมือง (Big 
Cleaning Day) 

-เพื่อรณรงค์ท าความ
สะอาดอาคารบ้านเรือน
และสถานท่ีสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

-จัดกิจกรรมวันท าความ
สะอาดอาคารบ้านเรือน
และสถานท่ีสาธารณะ
พร้อมกันทั้งเขตเทศบาล 
จ านวน 1 วัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีร่วม
กิจกรรมท าความ
สะอาดอาคาร
บ้านเรือนของ
ตนเองในวัน
ดังกล่าว 

-อาคารบ้านเรือน
และสถานท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาล หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน ให้
ได้มาตรฐาน 
 

- ท าการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 2,600 ตารางเมตร 

- - 2,000,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต 
เทศบาลที่ได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 7 โครงการ - - 276,000 926,000 3,476,000 1,776,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที ่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง                                                                              
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้าและ
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิง
สะพานข้ามแม่น้ า
เพชรบุร-ีสามแยกหมู่ที่ 
6 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อขยายผิวจราจร 
และปรับปรุงถนน 
ทางเท้าให้ได้
มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 

-ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
พร้อมปูบล็อกคอนกรตีทางเท้า พ้ืนท่ี
รวมคันหินไม่น้อยกว่า 880.00 ตาราง
เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 - 0.80 เมตร ความยาวสองข้าง
รวม 550.00 เมตร 

3,925,000 - - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 
และน้ าผิวดิน 
ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้าและ
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณ
ถนนแยกวัดต้นสน-แยก
ธนาคารออมสิน  
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อขยายผิวจราจร 
และปรับปรุงถนน 
ทางเท้าให้ได้
มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 
  

-ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูบล็อกคอนกรตีทางเท้าพื้นที่รวม
คันหินไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร 
และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัว
ยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 
498.00 เมตร 

2,350,000 - - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อม ต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและ 
น้ าผิวดินท่ี
เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่
หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-
คลองข้างโรงเรียนวดั
ลักษณาราม (ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางระบาย
น้ าผิวดินแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขังบริเวณลานวัด
ลักษณารามและถนน
หลังวัดลักษณาราม  

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

669,900 - - - -ร้อยละของครัว 
เรือนในบริเวณหลัง 
วัดลักษณารามทีไ่ด ้
รับประโยชน์จาก 
การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังผิวจราจร 

-บริเวณลาน 
วัดลักษณาราม 
และถนนหลัง 
วัดลักษณารามไม่
มีน้ าท่วมขังจาก
น้ าฝน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน
เพชรบุรีบ้านแหลมฝั่ง
ตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพาน
วัดศรีษะคาม-ซอยเทศบาล 
15 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางรับน้ า
เสียจากครัวเรือนและ
เป็นช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 
-เพื่อให้ประชาชน 

-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล.ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. ระยะทางยาว 500.00 
เมตร 

2,785,000 - - - -ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตเทศบาล 
ที่ได้ใช้ประโยชน์ใน
การเชื่อมต่อท่อ 
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ 
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน
ค.ส.ล. รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พบ.ถ. 11-003 
สายแม่แตงไทยอุทิศ 
ตั้งแต่ช่วง กม.0+844 -
กม.1+424  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน โดย
ยกระดับถนนให้
สูงขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 
 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+844 - กม. 1+324  
ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,530.00 ตารางเมตร พร้อมท าการปรับพื้น 
รองด้วยหินคลุกหนา 0.05-0.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 จาก กม.1+324 - กม. 1+424 
ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

1,985,000 
(ขอรับการ

จัดสรร 
เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจกรม 
ส่งเสริมฯ) 

- - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
เขตเทศบาล 
ที่ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
และไม่มีปญัหา 
น้ าท่วมขัง 
-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ. 11-004 สาย
ประมงเจริญ ตั้งแต่ช่วง 
กม. 0+380-กม.1+813 
หมู่ที่ 8 ต าบล 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
โดยยกระดับถนน
ให้สูงข้ึนเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 
 

-ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+380 - กม.0+813 ขนาด
กว้าง 7.00-7.50 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ปูแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 3,139.25 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 จาก กม.0+813 - กม. 1+813 ขนาด
กว้าง 7.00-7.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมท าการปรบัพ้ืนรองด้วย
หินคลุกหนา 0.15-0.45 เมตร หรอืพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 7,250.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10-0.35 เมตร ระยะทาง
สองข้างรวม 1,900.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

9,292,000 
(ขอรับการ
จัดสรรเงิน

อุดหนุนเฉพาะ
กิจกรม 

ส่งเสริมฯ) 

- - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนใน 
เขตเทศบาล 
ที่ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อม ต่อท่อ
ระบายน้ าเสีย
จาก ครัวเรือน 
 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
และไม่มีปญัหา 
น้ าท่วมขัง 
-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
-เทศบาลมี
ระบบระบายน้ า 
เสียจากครัว 
เรือนและน้ า 
ผิวดินท่ี 
เหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที ่
 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสรา้ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัว
ยูและปรับ ปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ตั้งแต่
บริเวณแยกถนนหลังวัด 
ลักษณารามถึงถนน 
หน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน ให้
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทาง รับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝา 
รางระบายน้ าที่ช ารุด
ทรุดโทรม 

-ก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.
ส.ล.ขนาดกว้าง 2.90-3.30 
เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
272.80 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 66.00 เมตร และ
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า 
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 84.00 เมตร 

499,500 - - - -ร้อยละของครัวเรือนในเขต 
เทศบาลที่ได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือนในเขต 
เทศบาลที่ได้ใช้ประโยชน์ใน
การเช่ือมต่อท่อระบายน้ าเสีย 
จากครัวเรือน 
-ร้อยละของครัวเรือนในเขต 
เทศบาลที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทางเท้าที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ 
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐานให้
ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งประตูปดิ-
เปิดท่อระบายน้ าด้านริม
ฝั่งคลองท่าแหและบริเวณ
ท่อลอดเหลีย่มข้างวัด
ลักษณาราม  

-เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ทะเลหนุนผ่านท่อเข้า
ท่วมถนนหน้าวัด
ลักษณาราม 
 

- ท าการติดตั้งประตูปดิ-เปิด
ท่อระบายน้ าดา้นริมฝั่ง
คลองท่าแหจ านวน 2 จุด
และบรเิวณท่อลอดเหลี่ยม
ข้างวัดลักษณาราม จ านวน 
4 จุด 

- 30,000 - - -ระดับน้ าที่ท่วมขังจากน้ า
ทะเลหนุนบริเวณถนนหน้าวัด
ลักษณารามลดลง 

-ถนนหน้าวัด
ลักษณารามมี
ปริมาณน้ าทะเล
หนุนเข้าท่วมลด
น้อยลง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างเสริม 
ผิวถนนแม่แตงไทยอุทิศ 
ตั้งแต่หน้าวัดอุตมิงค์ 
คาวาส - สุดเขตเทศบาล 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 

- ท าการเสรมิผิวถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 3,162.50 ตารางเมตร 

- 1,950,000 - - -ร้อยละของ 
ครัวเรือนใน 
เขตเทศบาล 
ที่ได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างปรับ 
ปรุงฝารางระบายน้ า 
 ค.ส.ล. ถนนนาคธวัช  
หมู่ที่ 2 ต าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝา 
รางระบายน้ าที ่
รุดทรุดโทรม 
 

- ท าการปรับปรุงฝาราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.50 x 0.50 เมตร 
จ านวน 160 ฝา 

- 150,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝารางระบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้าที่
มีฝารางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐานให้
ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสรมิผิวถนน ค.ส.ล.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
เทศบาล 18 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า 
ผิวดิน 

- ท าการเสรมิผิวถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 134.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 201 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.35 
เมตร ยาว 156.00 เมตร 

- 400,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัว 
เรือนในเขตเทศบาล
ที่ได้ใช้ประโยชน์ใน
การเช่ือมต่อท่อ 

-เทศบาลมีถนนท่ีได้ 
มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูป
ตัวย ูพร้อมปรับปรุงฝา
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 
3 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝา
รางระบายน้ าที่
ช ารุดทรุดโทรม 
 

-ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.35 เมตร 
ยาว 35 เมตร พร้อมปรับปรุงฝา
รางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 285.00 เมตร 

- 500,000 - - -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน้ า
เสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทางเท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูป
ตัวย ูตั้งแต่ปากซอย
เทศบาล 1/1 (ต่อ
ของเดิม)  หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทาง
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 
 

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

- 250,000 - - -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน้ า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินที่เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยบ้านนายอรรณพฯ 
(ต่อของเดิม) หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านแหลม 

เพื่อให้มีช่องทางรับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 

-ท าการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.30-0.40 เมตร ยาว 
200.00 เมตร 

- 500,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 
13/3 หมู่ที่ 4 ต าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุ
ทรุดโทรม 
 

- ท าการก่อสร้างปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 72.00 เมตร 

- 90,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝารางระบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.บรเิวณ
ติดกับท่ีดินของนาย
ไพโรจน-์คลองตลาด  
หมู่ที่ 4 ต าบล 
บ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 

-ท าการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 25.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80-1.00 
เมตร 

- 100,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

100 

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

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู
และปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 3 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทางรับน้ า
เสียจากครัวเรือนและ
เป็นช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร 
ยาว 95.00 เมตรและปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 220 
เมตร 

- 500,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชือ่มต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝารางระบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.ซอย 
แยกจากซอย 
เทศบาล 5 หมู่ที่ 6 

-เพื่อปรับปรุง 
ถนนให้ได ้
มาตรฐาน 
 

- ท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 3.40 เมตร  
ยาว 165.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
561.00 ตารางเมตร 

- 450,000 - - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

101 

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

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการจดัท าป้าย 
ช่ือถนนและป้ายซอย 
ในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 
 
 

-เพื่อจัดระบบข้อมลู
ถนนและซอย 

จัดท าป้ายขนาดกว้าง 0.35 
เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 
35 ป้าย 

- 400,000 - - -ร้อยละของถนน
และซอยในเขต
เทศบาลที่ได้รับ
การติดตั้งป้ายช่ือ 

-เทศบาลมรีะบบ
ข้อมูลถนนและซอย
ที่ง่ายต่อการเข้าถึง
พื้นที ่

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายแนะน าเส้นทาง 
แบบแขวนภายใน 
เขตเทศบาล  
จ านวน 10 ชุด 
 
 

-เพื่อให้ข้อมูลในการ
ใช้เส้นทางการเดิน 
ทางแก่นักท่องเที่ยว
และผู้ใช้เส้นทางเดิน
ทางผ่านเขตเทศบาล 

ท าการก่อสร้างป้ายแนะน า
เส้นทาง เสาปา้ยสูง 7.30 
เมตร ตัวป้ายท าด้วยแผ่น
อลูมิเนียมขนาด 2.25 x 2.40 
เมตร จ านวน 10 ชุด 

- 1,000,000 - - -ร้อยละของ
จ านวนถนนสาย
หลักท่ีไดร้ับ 
การติดตั้งป้าย
แนะน าเส้นทาง 

-นักท่องเที่ยวและ
ผู้ใช้เส้นทางเดิน
ทางผ่านเขตเทศบาล
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

102 

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

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการตีเครื่องหมาย 
เส้นจราจรในเขตทาง  

-เพื่อบังคับใช้
กฎหมายจราจร 
ในเขตทาง 

ตีเครื่องหมายเส้นจราจรในเขต
ทางในเขตเทศบาลจ านวน 5 สาย 
ได้แก ่
1.ถนนประมงเจริญ 
2.ถนนแม่แตงไทยอุทิศ 
3.ถนนหน้าท่ีว่าการอ าเภอ 
บ้านแหลมจากวงเวียนหน้าที่ว่า
การอ าเภอบ้านแหลมถึงหน้า
โรงพยาบาลบ้านแหลมและจาก
สามแยกบ้านพักนายอ าเภอบ้าน
แหลมผ่านหน้าวัดในกลางถึงสาม
แยกไฟแดงหมู่ที่ 6 
4.ถนนนาคธวัชผ่านหน้าวัดต้นสน
ถึงสุดเขตเทศบาล (หลังโรงเรยีน
วัดต้นสน) 
5.ซอยเทศบาล 26 

- 800,000 - - -เส้นจราจรได้รับ
การด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

103 

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

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างราง ระบาย
น้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนแม่
แตงไทยอุทิศ ตั้งแต่หลังศาล
เจ้าฮดุโจ้ว-ถึงบริเวณ 
หน้าบ้าน ส.ท.เยาวดีฯ  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า 
ผิวดิน 
 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50-0.60 เมตร ยาว 
520.00 เมตร 

- - 1,750,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต
พร้อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้า
โรงพยาบาลบ้านแหลม  
หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุง 
ถนนให้ได ้
มาตรฐาน 
 

- ท าการก่อสร้างคันหินและปู
บล็อกคอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร 
พร้อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร 

- - 1,850,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้
ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลม ี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝา
รางระบายน้ าที่
ช ารุดทรุดโทรม 

- ท าการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 275.00 เมตร 

- - 330,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝารางระบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้าที่
มีฝารางระบายน้ าที่
ได้ มาตรฐานให้ 
ประชาชนสัญจรได้
อย่าปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ตั้งแต่
ถนนชลประทาน-ถนน
เพชรบุรีบ้านแหลมฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน้ าเสยีจากครัวเรือน
และเป็นช่องทางระบาย
น้ าผิวดิน 
 

- ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80-1.00 เมตร 

- - 1,000,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อ 
จากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยแยก
จากซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 
7 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 75.00 เมตร 

- - 90,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 

- - 125,000 - -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการเสรมิผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ถนนบ้านแหลม-บางตะบูน 
ตั้งแต่ กม.12+600 -  
กม. 14+168  หมู่ที่ 7  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
 

- ท าการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ-
คอนกรีตขนาดกว้าง 16.00 เมตร 
ยาว 1,568.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 25,088 
ตารางเมตร 

- - 25,000,000 - -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ในซอย
เทศบาล 5 (ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อให้มีช่องทาง 
รับน้ าเสยีจาก
ครัวเรือนและเป็น
ช่องทางระบายน้ า
ผิวดิน 

- ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60-0.70 
เมตร 

- - 500,000 - -ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน้ า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศาลาบรเิวณตรงข้าม 
บ้านนายอ าเภอ 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา 
ที่ช ารุดทรุดโทรม 

ปรับปรุงศาลา ขนาด 
กว้าง5.00 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร 

- - 250,000 - ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์จากศาลา 

-ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ที่มี
สภาพมั่นคง
แข็งแรงสามารถใช้
ประโยชนส์ าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

106 

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

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง 
เสรมิผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมเสริมราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 8 ต าบล 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ 
น้ าเสียจากครัวเรือน 
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 
 

- ท าการก่อสร้างเสริมผิวถนน 
 ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 8.00-10.00 
 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 5,400 
ตารางเมตร พร้อมเสริมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.45 
เมตร ความยาวสองข้างรวม 
1,200 เมตร 

- - - 8,190,000 -ร้อยละของครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบายน้ า
เสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยตรงข้าม
องค์การ โทรศัพท์
เดิม หมู่ที่ 4 ต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 165.00 เมตร 

- - - 250,000 -ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทางเท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 
275.00 เมตร 

- - - 330,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอยบ้านอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3   
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 
-เพื่อปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ าที่ช ารดุทรุด
โทรม 
 

- ท าการเสรมิผิวถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 170.00 
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
140.00 เมตร 

- - - 320,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากทาง
เท้าที่มีฝาราง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมีทางเท้า 
ที่มีฝารางระบายน้ า 
ที่ได้มาตรฐาน 
ให้ประชาชนสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสรา้ง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัว
ยู ซอยบ้านเลขท่ี 12/12 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ 
น้ าเสียจากครัวเรือน 
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 
 

- ท าการเสรมิผิวถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 0.85 เมตร ยาว 
46.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 39.10 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้าง รางระบายน้ า ค.ส.ล.
รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.25-0.40 เมตร ยาว 
46.00 เมตร 

- - - 120,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 
 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู  
ซอยเข้าหมู่บ้านอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีช่องทางรับ 
น้ าเสียจากครัวเรือน 
น้ าผิวดิน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.30 – 0.45 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร 

- - - 480,000 -ร้อยละของ 
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ใน 
การเช่ือมต่อท่อ
ระบายน้ าเสีย 
จากครัวเรือน 

-เทศบาลมรีะบบ
ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนและน้ า 
ผิวดินท่ีเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริม 
ผิวถนน ค.ส.ล. 
พร้อมก่อสร้างราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยอู่วิริยะยนต์  
หมู่ที่ 3 

-เพื่อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้มีช่องทางรับ
น้ าเสียจากครัวเรือน
และเป็นช่องทาง
ระบายน้ าผิวดิน 

เสรมิผิวถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 1.80-2.20 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
110.00 ตารางเมตรพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 
เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 
เมตร ยาว 60.00 เมตร  

- - - 250,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้ 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อท่อระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

-เทศบาลมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
-เทศบาลมี
ระบบระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนและน้ า
ผิวดินท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

กองช่าง 

รวม 37 โครงการ   21,506,400 7,120,000 30,895,000 9,940,000    
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

1 โครงการจดังานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ  

-  เพื่อเฉลมิพระเกียรต ิ
และถวายพระพรชัยมงคล 
-  เพื่อน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณ 
ของพระองค์ท่านที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย 

-  จัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทาง 
ศาสนา จัดพิธลีงนามถวาย 
พระพร จัดพิธีจดุเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและจัดงาน 
เฉลิมฉลองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 

150,000 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
พิธี 

ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนและภาค 
เอกชนได้แสดงออก
ร่วมกันถึงความส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 
 

2 โครงการจัดงาน 
รัฐพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 

-  เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
และถวายพระพรชัยมงคล 
-  เพื่อน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณ 
ของพระองค์ท่านที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย 
 

-  จัดงานรัฐพิธี  จัดพิธีทาง 
ศาสนา จัดพิธีลงนามถวาย 
พระพร จัดพิธีจดุเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและจัดงาน 
เฉลิมฉลองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

80,000 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้แทน
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
พิธี 

ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนและภาค 
เอกชนได้แสดงออก
ร่วมกันถึงความส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์ 
พระบรม ราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

3 โครงการจดั
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ของ
จังหวัดและของ
อ าเภอ 

-เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของ
ประชาชนให้รักและหวง
แหน เทิดทูนสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

-จัดกิจกรรมตามแนวทาง
นโยบายรัฐบาล นโยบาย
จังหวัด นโยบายอ าเภอ ใน
วาระส าคัญหรือใน
สภาวการณต์่างๆ 

50,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของจ านวน
ผู้แทนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

-ประชาชนตระหนัก
และรับรู้ถึงความ 
ส าคัญของสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนาและ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์พร้อม
แสดงออกในการ
ร่วมกันปกป้อง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 
 

4 โครงการเข้าวัด
ท าบุญน้อมร าลึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
  

-  เพื่อเทิดพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
-  เพื่อน้อมร าลึกใน  
พระมหากรุณาธคิุณของ
พระองค์ท่าน 
- เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
บุคลากรของเทศบาลใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อส่วนรวมตามรอยพ่อ 
  

-  จัดพิธีท าบุญทางศาสนา  
ณ วัดในเขตเทศบาลและท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกันระหว่างบุคลากรของ
เทศบาลกับประชาชน ใน
วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
บุคลากรของ
เทศบาลที่แสดง
เจตนารมณเ์ข้า 
ร่วมกิจกรรม 

-  บุคลากรของ
เทศบาลเกดิการ
เรียนรู้และเข้าใจใน
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

แบบ ผ.01 



 
 

112 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกฎหมาย
ที่ชาวบ้านควรรู้ 
 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นที่
ประชาชนควรจะต้องรับรู ้
-  เพื่อป้องกันการกระท า
ที่ผิดกฎหมายอันเนื่องจาก
การขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมาย  

-  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนท่ีสนใจจ านวน 
50 คน 
- เผยแพร่ความรู้กฎหมายที่จดั
อบรมทางช่องทางสื่อสารต่างๆ
ของเทศบาลให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่ไมไ่ดเ้ข้าร่วม
อบรมมีโอกาสรับทราบด้วย 

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

- ประชาชนในเขต
เทศบาลมโีอกาส
และช่อง ทางที่จะ
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ควรรู ้
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานนิติการ 

6 โครงการอบรม
แนวทางการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชน 

- เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจแก่ประชาชนในแนว
ทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ในชุมชนของตนเอง 

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนท่ีสนใจจ านวน 
50 คน 

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

- ประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทในชุมชน
ของตนเอง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานนิติการ 

รวม  6 โครงการ - - 310,000 290,000 290,000 290,000 - - - 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยใน
ชุมชน 

- เพื่อจัดตั้งกลุ่มแกนน า
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยใน
ชุมชน พร้อมให้ความรู้
และเทคนิควิธีการเฝ้า
ระวังแก่กลุ่มที่จดัตั้ง  

จัดตั้งกลุ่มแกนน าเครือข่ายเฝา้
ระวังภัยในชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
จ านวน 1 กลุ่ม 45 คน 
จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
เทคนิควิธีการเฝ้าระวังภัยแก่
กลุ่มที่จัดตั้ง จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 

20,000 - - - -จัดตั้งกลุ่มไดต้าม
เป้าหมาย 1 กลุ่ม 
-ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมให้
ความรู้และเทคนิค
วิธีการเฝ้าระวังภัย 

-ประชาชนในชุมชนมี
เครือข่ายในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของกันและกันจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งาน 
ป้องกันฯ 

2 โครงการทบทวน
ความรู้และแนว
ทางการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยใน
ชุมชน 

- เพื่อทบทวนความรู้
และแนวทางการเฝ้า
ระวังป้องกันภัยในชุมชน
แก่กลุ่มเครือข่ายเฝ้า
ระวังภัยในชุมชน 

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

- 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมให้
ความรู้และแนว
ทางการเฝ้าระวังภัย 

-ประชาชนในชุมชนมี
เครือข่ายในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของกันและกันจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งาน 
ป้องกันฯ 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการตรวจสอบ
ค้นหาจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยต่างๆเช่น 
อัคคีภัย วาตภยั ภัย
จากการจมน้ า ภัย
จากมิจฉาชีพและ
การเฝา้ระวังป้องกัน 
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- เพื่อตรวจสอบพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลหาจดุเสีย่ง
ต่อการเกิดภัยตา่งๆและ
ก าหนดแนวทางในการ
เฝ้าระวังป้องกัน 

- พื้นที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

25,000 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละของพื้นที่ท่ี
ตรวจพบและได้รับ
การจัดวางแนวทาง
เฝ้าระวังป้องกันภัย
ที่เหมาะสม 

-พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ
ในเขตเทศบาลไดร้ับ
การเฝา้ระวังอย่าง
เหมาะสมจาก
เทศบาลและ
ประชาชนในชุมชน 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 

4 
 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและวิธีการที่
ถูกต้องในการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นให้รอด
พ้นจากอัคคีภัย 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดั
ลักษณาราม จ านวน 1 ครั้ง
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม
เมื่อเทียบกับจ านวน
เป้าหมาย  

นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจและ
เทคนิควิธีการทีจ่ะ
เอาตัวรอดจาก
อัคคีภัยรวมถึงการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 
 

                                                       

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสา 
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

- เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของ อปพร.และระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นปัจจุบัน 

-อปพร.ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของจ านวน 
อปพร.ในสังกัดที่เข้า
รับการฝึกอบรม
ทบทวน 

-อปพร.ในสังกัด
เทศบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ในบทบาทหน้าท่ีและ
แนวทางการท างาน
และสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 

6 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน 

-เพื่อให้บริการประชาชน
และนักท่องเที่ยวท่ีเดิน
ทางผ่านเขตเทศบาล 

-จัดตั้งหน่วยบริการข้อมูล
การเดินทาง บริการจุดพัก
รถและบริการช่วยเหลืออ่ืนๆ
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
วันหยุดเทศกาลส าคญัต่างๆ
ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละทีล่ดลงของ
จ านวนครั้งในการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาล
ในช่วงวันหยุด
เทศกาลส าคัญต่างๆ
ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง
หลายวัน 

-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ีเดิน
ทางผ่านเขตเทศบาล
ได้ทราบข้อมลูการ
เดินทางตาม
สถานการณ์รวมถึง
สามารถพักการเดิน 
ทางช่ัวคราว ณ จุด  
บริการ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานป้องกันฯ 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 

 

โครงการฝึกอบรม
การช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

-เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจและ 
วิธีการที่ถูกต้อง 
ในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
แก่ประชาชน จ านวน 45 
คน จ านวน 1 ครั้ง ระยะ 
เวลา 1 วัน 

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

-ประชาชนได้รบัความรูค้วาม
เข้าใจและเทคนิควิธีการที่ถูกต้อง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัและ
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมในกรณีที่เผชิญ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีจ าเป็น
เร่งด่วน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งาน 
ป้องกันฯ 

 

รวม 7 โครงการ   125,000 135,000 115,000 135,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

- เพื่อสร้างประสบการณ์การ 
เรียนรูจ้ากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

- นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมการ
แข่งขันและเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ
จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอื่นๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
รร.เทศบาล 

วัดลักษณาราม 
และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย ์

2 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อสร้างประสบการณ์การ 
เรียนรูจ้ากการเข้าร่วมการ
แข่งขนั 
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

75,000 75,000 75,000 75,000 - ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดทีไ่ด้เขา้
ร่วมการแข่งขัน 

- นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมการ
แข่งขันและเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ
จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันอื่นๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย ์

 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

3 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก 
-เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้่วมท า
กิจกรรมกับเด็กนักเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาแก่นักเรยีน
และผูป้กครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ จ านวน 
1 ครั้ง 

55,000 55,000 55,000 55,000 - ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
และผูป้กครองที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- เด็กนักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้ดู ได้
เห็นด้วยตาตนเองช่วย
ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้รับ
การบอกเล่าจาก
ครูผูส้อน 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย ์

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถาน ศึกษา 
รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาน 
ศึกษาให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม
และเอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู ้

- ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าที่
ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
โดยการปลูกต้นไม้และจดั
แต่งเป็นสวนหย่อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของพื้นที ่
ในสถานศึกษาท่ี
ได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้

- สถานศึกษามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรูเ้รื่อง
พันธุ์ไม้ต่างๆ 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

5 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้
นอกสถานศึกษาของ 
รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก 

-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาแก่นกัเรยีน
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

-เด็กนักเรียนไดม้ี
โอกาสเรียนรู้ ได้ดู ได้
เห็นด้วยตาตนเองช่วย
ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้รับ
การบอกเล่าจาก
ครูผูส้อน 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษา 

1.สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
2.สนับสนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.สนับสนุนค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,627,000 
 

508,600 
 
 

502,710 
 
 
 

391,000 
 

(จ่ายจากเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป) 

1,650,000 
 

508,600 
 
 

505,000 
 
 
 

400,000 
 

(จ่ายจากเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป) 

1,670,000 
 

508,600 
 
 

508,000 
 
 
 

410,000 
 

(จ่ายจากเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป) 

1,690,000 
 

508,600 
 
 

600,000 
 
 
 

420,000 
 

(จ่ายจากเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป) 

-ร้อยละของจ านวน
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา 
-ร้อยละของจ านวน
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ.ที่ไดร้ับจัดสรร
งบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

-สถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอ
แก่การใช้จ่ายด้าน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ 
   จัดระเบียบชุมชน 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) 

7 โครงการอบรมพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

-เพื่อสร้างความใจในแนวทาง 
การจัดการเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท่ี
บ้าน 

จัดอบรมพ่อแมผู่้ปกครอง
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 1 
ครั้ง 

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

-ผู้ปกครองรับรู้ เข้าใจ
และสามารถช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กท่ีบ้านได้อีกทาง
หนึ่ง 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 
และ รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม 

8 โครงการอาหารแสริม
(นม)  

-เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนท่ัวไปของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้แก่
สถานศึกษาเป็นค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

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

2,730,600 2,750,000 2,770,000 2,790,000 -ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็น
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

-เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) เพียงพอ
ตลอดปีการศึกษา 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียนฯ 
 

รวม 8 โครงการ - - 6,119,910 6,173,600 6,226,600 6,368,600 - - - 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 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) 

1 โครงการชุมชน
ปลอดภัย 
ไร้โรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อสืบสานพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี ในการทีจ่ะ
ก าจดัโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายในปี 
2563 

-เพื่อท าให้สุนัขและแมวไดร้ับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนือ่งทุกปี 
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสตัว์เลี้ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ 
-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัข
บ้า การปฏิบัตตินเพื่อป้องกันสุนัขกัดและการ
ปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกดั 

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

-โรคพิษสุนัขบ้า 
จะค่อยๆหมดไป 
และอัตราการ 
เสียชีวิตจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 
จะหมดไป 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการน้ าตู้หยอด
เหรียญอัตโนมัติ 
สะอาด ปลอดภยั 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าดื่มที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค
และปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

-ตรวจสอบคณุภาพน้ าตู้หยอดเหรยีญอัตโนมัติใน
เขตเทศบาล ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ า และ
ชุดตรวจสอบความกระด้างของน้ า จ านวน 8 
ครั้งต่อป ี

25,000 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละของจ านวน
ตู้น้ าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าครบตาม
เป้าหมาย 

-คุณภาพน้ าตู้
หยอดเหรียญ
อัตโนมัติในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ประชาชนได้ดืม่
น้ าท่ีสะอาด
ปลอดภัย 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

3 โครงการประชาสมัพันธ์ ลด 
ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
อันตรายจากการใช้โฟม
บรรจุอาหาร 

-ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
รณรงค์ในเขตเทศบาล 
จ านวน 2 ป้าย 
-จัดท าเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ความเข้าใจถึง
อันตรายจากการใช้โฟม
บรรจุอาหาร จ านวน 
3,000 แผ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้ยอละของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลทีไ่ดร้ับ
รู้และรับทราบข้อมลู
เกี่ยวกับอันตรายจาก
การใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 

-ประชาชนตระหนักถึง
ภัยอันตรายจากการใช้
โฟมที่ส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพอนามัยและลด
การใช้โฟมบรรจุอาหาร 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล
อาหารส าหรับผู้ประกอบการ
ค้าอาหาร 
 

-เพื่อให้ความรู้ด้านสุขา 
ภิบาลอาหารและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
ร้านอาหารสุขภาพ 

-อบรมให้ความรูด้้านสุขา 
ภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการค้าอาหาร 
จ านวน 70 คน  
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของผู้ประกอบ 
การค้าอาหารในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
อบรมตามโครงการฯ 

-ผู้ประกอบการค้า
อาหารมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขาภิบาล 
อาหารและสามารถน า
กลับไปใช้ปรับปรุง
สถานประกอบการของ
ตนเองอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บรโิภค
ต่อไป 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน           
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

5 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 

-ตรวจสุขาภิบาลอาหารใน
ร้านค้าอาหารและแผงลอย
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
(SI2) เพื่อตรวจหา
แบคทีเรียโคลิฟอรม์ 
จ านวน 70 ร้าน  
จ านวน 1 ครั้ง 

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

-ร้าน อาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลมีความ
สะอาดผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารในโรง
อาหารของโรงเรยีนและร้าน
มินิมาร์ท 

-เพื่อให้นักเรียนและครู
ได้รับประทานอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

-ตรวจสุขาภิบาลอาหาร 
ในร้านอาหารในโรงเรียน 
4 โรงและรา้นมินิมาร์ท  
2 แห่ง ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (SI2) เพื่อตรวจ 
หาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
จ านวน 1 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของร้าน 
อาหารในโรงอาหาร 
ในโรงเรียนและร้าน
มินิมาร์ท ที่ได้รับการ
ตรวจเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

-อาหารในโรงอาหาร
ของโรงเรียนและร้าน
มินิมาร์ทผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 
-นักเรียนและครไูดร้ับ
ประทานอาหารที่
สะอาด ปลอดภยั 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน           
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

7 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปา  

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
ปลอดภัยส าหรับการ 
อุปโภคและบรโิภค 

-ตรวจสอบคณุภาพน้ าประปาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา
ดื่มได้ จ านวน 3 จุด จ านวน 1 ครัง้
ต่อปี 
-ตรวจสอบคณุภาพน้ าประปาด้วย
ชุดทดสอบภาคสนาม จ านวน 9 
จุด จ านวน 8 ครั้งต่อป ี
-ตรวจหาโคลิฟอรม์แบคทีเรยี 
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าและค่า
ความเป็นกรดด่าง ด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 -น้ าประปาในเขตเทศบาล
ได้รับการตรวจสอบเฝ้า
ระวังด้านคณุภาพน้ าตาม
เป้าหมายครบถ้วน 

-น้ าประปาในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาดปลอดภัย
ส าหรับการ 
อุปโภคและบรโิภค 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการเศรษฐกิจ
ครัวเรือน ผักสวนครัว
แนวตั้ง 
  

-เพื่อประยุกต์แนวคดิ
การปลูกผักสวนครัว
ภายใต้ข้อจ ากัดของ
พื้นที่ในครัวเรือน 

-สร้างต้นแบบการปลูกผักสวนครัว
แนวตั้งส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 1 แห่ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของครัวเรือนใน 
เขตเทศบาลที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ 

-ประชาชนสามารถ
น าไปเป็นแนวทาง
ในการสร้างแปลง
ผักในครัวเรือนได้
ตามความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

9 โครงการจ้างเหมาบริการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจดั
แหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยการ
ฉีดพ่นยุง 
  

-เพื่อก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุง 

-จ้างเหมาบุคลากรท า
หน้าท่ีในการฉีดพ่นยุงเพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
จ านวน 5 คน 

540,000 540,000 540,000 540,000 -ร้อยละของจ านวนที่
ลดลงของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

-แหล่งเพาะพันธ์ยุงถูก
ท าลาย 
-ไม่มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้น าเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
  

-เพื่อส่งเสรมิการออก
ก าลังกายในรูปแบบของ
การเต้นแอโรบิก 

-จ้างเหมาบริการผู้น าเต้น
แอโรบิก จ านวน 1 คน 

36,000 36,000 36,000 36,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเต้นแอโรบิก 

-ประชาชนสนใจการ
ออกก าลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิกเพิ่มขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการควบคมุพาหะน า
เชื้อก่อโรค และโรคติดต่อใน
ชุมชน 
  

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
พาหะน าเชื้อก่อโรค 
 

-จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
พาหะน าเชื้อก่อโรคและ
แนวทางการก าจัด ควบคุม 
ป้องกัน จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละทีล่ดลงของ
จ านวนการเกิด
โรคตดิต่อในชุมชน 

-ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับพาหะน าเช้ือ
ก่อโรคและสามารถ
ก าจัด ควบคุม ป้องกัน
ได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให ้
จ านวนการเกิดโรค 
ติดต่อในชุมชนลดลง 
 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 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) 

12 โครงการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นผู้สูงอาย ุ
  

-เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิด
ความตระหนักและ
ใส่ใจสุขภาพของ
ตนเอง 

-ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ 
การชั่งน้ าหนัก วัดความดัน และ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
ให้แก่ผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของจ านวน 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเป็นประจ าต่อเนื่อง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-ผู้สูงอายทุี่ได้รับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นจะได้รับ
ค าแนะน าท่ีถูกต้องจาก
เจ้าหน้าท่ีและสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพชุมชน 

1.1 เพื่อฝึกอบรม
แกนน าด้านสุขภาพ 
ให้มีความรู้และ
ทักษะในการบริการ
ด้านสาธารณสุขที่ดี
และถูกต้อง 
1.2 เพื่อยกย่องและ
ชมเชยแกนน าด้าน
สุขภาพทุกคนท่ีอุทิศ
ตนท างานเพื่อ
ประโยชนส์ุขของ
ประชาชน 

1. อบรมความรู้แก่แกนน าด้าน
สุขภาพ  จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่
น้อยกว่า 100 คน 
2. แกนน าท่ีผ่านการอบรมฟื้นฟู
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นและคดักรองโรคใน
ชุมชน 
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมลู  ข่าวสาร
ในการควบคุมโรคตดิต่อและไม่
ติดต่อ 

32,000 32,000 32,000 32,000 1. แกนน าด้านสุขภาพมี
ความรูผ้่านเกณฑ์ทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 70  
2. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจการ
ให้บริการของ  แกนน าด้าน
สุขภาพในเกณฑ์ด ี
3.ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นและคดักรองโรค 

1. แกนน าด้านสุขภาพสามารถ
เป็นที่ปรึกษาและให้บริการ
ทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขเบื้องต้นแก่
ประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี
2. แกนน าด้านสุขภาพมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.ประชาชนสามารถดูแล
สขุภาพและได้รับบริการทาง
สาธารณสุข 
4.ประชาชนไดร้ับความรู้  
ข่าวสารและสามารถเฝ้าระวัง
ได้ด้วยตนเอง 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

14 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
เชิงรุก  

-เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การดูแลสุขภาพในระดับ
ชุมชนและระดับพื้นท่ี
แบบทีมจิตอาสา 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
สมองการก าหนดแนวทางการ
ดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการ
ดูแลสุขภาพเชิงรุก จ านวน 1 
ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 70,000 -ร้อยละของแกนน า 
สุขภาพชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-แกนน าสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลมีความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพเชิงรุกแบบทีม
จิตอาสาและสามารถ
ประยุกต์กับการท างาน
ในพื้นที่ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาจิตใจ
ผู้สูงอายุ  

1. จัดบริการด้านสาธารณสุข 
จ านวน 5 ครั้งๆ ละ  ไม่น้อย
กว่า  3  กิจกรรม 
2. การดูงาน 1 ครั้งๆ ละไม่
น้อยกว่า 300 คน 
3. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้สูงอายุฯ 3 ครั้ง 
4. จัดประชาคม  เพื่อร่วม
ก าหนดแนวทางในการดูแล
สุขภาพและผลกระทบต่อ
สุขภาพในผูสู้งวัย 

110,000 110,000 110,000 110,000 1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ของผู้สูงอายุใน
แต่ละป ี
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุพึงพอใจ 
ในกิจกรรมที่จัดใน
เกณฑด์ ี

- ผู้สูงอายุทุกคนใน
ชุมชน ได้รับสวสัดิการ
และบริการอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม 
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจติที่ 
ดีขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 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) 

16 โครงการอบรมให้ความรู้
และจัดบริการทางด้าน
สาธารณสุข 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการควบคมุ
และแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขในชุมชน 
2.เพื่อจัดบริการด้าน
สาธารณสุขและข่าวสาร
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในชุมชน 
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การตรวจสุขภาพ  
4. สร้างเครือข่าย
ประชาชนเพื่อความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพ 

1. อบรมให้ความรู้จ านวน 
2 ครั้ง 2 กลุ่ม 
2. การดูงาน 1  ครั้ง 
3. จัดนิทรรศการด้าน
ปัจจัยพื้นฐานของชีวิต 
จ านวน  1  ครั้ง  
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยดา้น
สุขภาพ จ านวน  3 ครั้ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 1.สภาวะการณ์ของ
โรคที่ป้องกันได้
ลดลงร้อยละ 10 
2.ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค 

1. กลุ่มเสีย่งในชุมชนได้รับ
การเฝา้ระวังการเกิดโรค
อย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
3. โรคที่สามารถป้องกันได้
ลดลงร้อยละ 10 ต่อ
ประชากรหนึ่งหมื่นคน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 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) 

17 โครงการส่งเสริม 
ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล       
บ้านแหลม  

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถแปรงฟันได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่มี
ปัญหาทางทันตสุขภาพ
ได้รับการรักษาอยา่ง
ถูกต้อง 
3.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับครูและพี่
เลี้ยงเด็กสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง 

1.จัดหาแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  5  
ศูนย์ 
2.จัดอบรมให้ความรู้ครู และ
ลูกจ้างที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง  5  ศูนย์  จ านวน  
1  ครั้ง  

25,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
บ้านแหลม) 

25,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
บ้านแหลม) 

25,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
บ้านแหลม) 

25,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
บ้านแหลม) 

1.เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาวะทันตสุขภาพ
ดีขึ้นร้อยละ 80 
2.ครูและพีเ่ลี้ยงเด็ก
สามารถน าความรู้ที่
ได้ปฏิบตัิและสอน
เด็กได้อย่างถูกต้อง 
 

1.เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 
มีสภาวะทันตสุขภาพที่ดี
ขึ้น 
2.เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 
ศูนย์สามารถเรียนรู้และ
ฝึกการแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
3.ครูและพีเ่ลี้ยงเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล       
ทันตสุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปฝึกให้เด็ก
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 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) 

18 โครงการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพดี  มีพัฒนาการ
เป็นไปตามวัย 
2.เพื่อติดตามพัฒนาการ
และค้นหาความผดิปกติ
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู้การดูแล
ตนเองแบบง่าย ๆ 
4.เพื่อให้ครูและพี่เลี้ยง
เด็กมีความรู้พัฒนาการ
ของเด็กตามช่วงวัย  

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นและดูพัฒนาการ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย์ 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจคัดกรองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง   5 ศูนย์ 

30,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
ทต.บ้านแหลม) 

30,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
ทต.บ้านแหลม) 

30,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
ทต.บ้านแหลม) 

30,000 
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
ทต.บ้านแหลม) 

1.เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การตรวจสุขภาพ
และดูพัฒนาการให้
เป็นไปตามวัย  ร้อย
ละ 100 
2.เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพร่างกายทีด่ี  
และมีพัฒนาการ
เป็นไปตามวัย 
 

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
2.เด็กปฐมวัยได้รับการ
ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
3.เด็กปฐมวัยที่มีปญัหา
สุขภาพและผดิปกติทาง
พัฒนาการไดร้ับการส่ง
ต่อไปรักษา 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  18  โครงการ - - 1,031,000 1,031,000 1,031,000 1,031,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการซ่อมแซมดูแล
บ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องส่องสว่างในช่วง
กลางคืนตลอดเวลา 
  

-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแล
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชน โดยจัด
จ้างบุคลากรจ านวน 2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของจ านวน
ไฟฟ้าสาธาณะในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ซ่อมแซมดูแลบ ารุง 
รักษาให้มีไฟส่องสว่าง
ในช่วงกลางคืนได้
ตลอดเวลา 

-ประชาชนมีความอุ่นใจ
ในการใช้รถใช้ถนน
ช่วงเวลากลางคืน 
 
 
 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์

-เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าแสงสวา่งเพียงพอ
แก่การออกก าลังกายใน
ช่วงเวลากลางคืน 
-เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้การ
ใช้พลังงานจากธรรมชาต ิ
  

-ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสง 
อาทิตย์ถนนทางเข้าเทศบาล 
จ านวน 7 ชุด โดยติดตั้งเสาไฟ
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.25 มม. 
สูง 6 เมตร ชุบกัลวาไนซ์และพ่น
สีฝุ่นทับตดิตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
แบบ Mono ขนาด 110 w 
พร้อมแบต เตอรีลเิธียมและชาร์
ทคอนโทรลเลอร์ ขนาด 12 v 
90  AH และโคมไฟถนน LED 
ขนาด 40 วัตต์ 

455,000 - - - -ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
จ านวนประชาชนท่ี
ออกก าลังกายหรือเล่น
กีฬาในช่วงกลางคนื 

-ประชาชนไปใช้พื้นที่
บริเวณหน้าเทศบาลเพื่อ
ออกก าลังกายและเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ช่วงกลางคืนเพิ่มมากขึ้น 
-พนักงานเทศบาลได้
เรียนรูเ้ทคโนโลยีการใช้
พลังงานจากธรรมชาติ
และสามารถน าไปต่อ
ยอดการใช้งานในพ้ืนท่ี
อื่นๆในเขตเทศบาลได ้

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ - - 671,000 216,000 216,000 216,000 - - - 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 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) 

1 โครงการครอบครัว
นักป่ันสร้างสรรค์
วินัยจราจร 

-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว 
-เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้องให้แก่ลูกหลาน 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใน
เขตเทศบาล จ านวน 45 
ครอบครัวๆละ 2-3 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวน
ครอบครั วที่ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรมเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมาย 

-ครอบครัวได้ เรียนรู้
ร่วมกันและได้ช่วยกัน
ให้ความรู้แก่ลูกหลาน
ในการใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2 โครงการจดั
กิจกรรมพลังชุมชน 

-เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างเทศบาลกับแกนน า
ชุมชนและระหว่างชุมชนด้วย
กันเอง 

-จัดประชุมแกนน าชุมชน
ร่วมกับตัวแทนครัวเรือนใน
ชุมชนแต่ ล ะ ชุมชนทั้ ง  9 
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดประชุมผู้บริหารพบแกน
น าชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 

180,000 180,000 180,000 180,000 -ร้อยละของแกน
น าชุมชนและร้อย
ละของครัวเรือนที่
มีตัวแทนเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า 
เดือน 

-ประชาชนในชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
เรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ข อ ง ชุ ม ช น ร่ ว ม กั น
อย่างสันติสุข 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3 โครงการจดั
กิจกรรม 
ให้ความรู้กลุม่สตร ี

-เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาลถึงสิทธิบทบาท
หน้าที่ของสตรีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
สตรีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

-จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 
1 ครั้ง จ านวน 45 คน 
-จัดประชุมแกนน ากลุ่มสตรี
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัด
กิจกรรมร่วมกัน จ านวน 2 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ตัวแทนสตรีที่เข้า
รับการอบรมเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมาย 

-สตรีในเขตเทศบาลมี
ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ท า
กิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องเข้มแข็ง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

134 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 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) 

4 โครงการจดัตั้งศูนย์
ข้อมูลภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและของดีบ้าน
แหลม 

-เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมู ลและ เป็ นแหล่ ง
เรียนรู้สืบค้นข้อมูลของ
ผู้สนใจ 

-จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและของดีบ้านแหลม 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 
-รวบรวมข้อมู ลภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่นและของดีบ้านแหลม
เพื่อการสืบค้นของผู้สนใจ 

10,000 - - - -จัดตั้งศูนย์ได้ตาม
เป้าหมาย 
-มีข้อมูลภูมิปัญญา
เพื่อการสืบค้น 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มี
การจัดเก็บข้อมูลไว้
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
สามารถสืบค้นได้ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

5 โครงการถนนภมูิ
ปัญญาสินค้าชุมชน 
คนบ้านแหลม 

-เพื่อ เพิ่ม ช่องทางการ
เข้าถึงสินค้าชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

-จัดกิจกรรมถนนคนเดินใน
กรอบแนวคิด “ถนนภูมิปัญญา
สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม” 
บริ เวณลานหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลมทุก
เย็นวันอาทิตย์ 

50,000 50,000 - - -จ านวนนั กท่ อ ง 
เ ที่ ย ว ที่ แ ว ะ ซื้ อ
สินค้าชุมชน 

-สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของชุมชนมีสถานที่ใน
การน าเสนอขายแก่
นักท่องเที่ยวโดยตรง 
-ประชาชนมี ร ายได้
เสริมจากการจ าหน่าย
สินค้า 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

6 โครงการทบทวนและ
จัดท าแผนชุมชน 

-เพื่อทบทวนแผนชุมชน
เดิ ม และปรั บปรุ ง ให้
สอดคล้ อ งกั บปัญหา
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ณ 
ปัจจุบัน 

-จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนใน
ชุ ม ช น เ พื่ อ ท บ ท ว น แ ล ะ
ปรับปรุงแผนชุมชนทุกชุมชน 
ๆ ละ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ครัวเรือนในแต่ละ
ชุมชนที่มีตัวแทน
เข้าร่วมประชุม 

-ชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลมีแผนชุมชนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

7 โครงการประชาคม
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อสร้างช่องทางในการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการน า เ สนอปัญหา 
ความต้องการและแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ห รื อ
พิจารณาหาข้อยุ ติหรื อ
ข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

-จัดประชุมประชาคมต าบล
บ้านแหลมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาคมต าบล
บ้ า นแหลมตาม
ประกาศแต่ งตั้ ง
ของเทศบาลที่เข้า
ร่วมประชุม 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีช่องทาง
ในกา รน า เ สนอ
ปั ญ ห า  ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
ข้อ เสนอแนะใน
การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ เ ทศบาล
พิจารณา 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล 

-เพื่ อ เสริมสร้ างความรู้
ความเข้ า ใจในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชนและแนวทางการ
สร้ า งการมี ส่ วนร่ วม ใน
ชุมชน 
-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการ
บริหารจัดการชุมชน 

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

40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ชุมชนแ ละ หรื อ
แกนน าชุมชนทั้ง 
9 ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

-คณะกรรมการ
ชุม ชน แ ล ะ ห รื อ
แกนน าชุมชนทั้ง 9 
ชุ ม ชน เ ข้ า ใ จ ใ น
บทบาทหน้าที่และ
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ
หน้ าที่ ไ ด้อย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นให้แก่
ประชาชนและกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ
ด้านอาชีพตามความสนใจ
และความต้องการและ
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัว 

-จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ต า ม ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่ สนใจ
แจ้งความต้องการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ที่ แ จ้ ง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ฝึกอบรมและได้เข้า
ฝึกอบรมจริง 

-ประชาชนที่สนใจ
ได้ รั บความรู้ แ ล ะ
ทั ก ษะ ด้ า นอ า ชีพ 
สามารถน า ไปต่ อ
ยอดเป็นอาชีพเสริม
ได้ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

10 โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนคุ้มครองเด็ก 

-เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนใน
การปกป้องคุ้มครองเด็กใน
ชุมชน 
-เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับ
การปกป้องคุ้มครองตาม
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ม
กฎหมาย 

-จัดท า ฐ านข้อมู ล เ ด็ ก ใน
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
-จัดประชุมเครือข่ายแกนน า
ชุมชนเฝ้าระวังเด็กที่มีความ
เสี่ยง 

15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละของเด็กใน
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน
ได้ รั บ ก าร จั ด เ ก็ บ
ข้อมูลในฐาน ข้อมูล
ของเทศบาล 

-เด็กในชุมชนทั้ง 9 
ชุมชนได้รับการดูแล
ปกป้องคุ้มครองจาก
คนในชุมชนเสมือน
เป็นคนในครอบครัว 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม 10 โครงการ - - 425,000 415,000 365,000 365,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
ให้บริการค าแนะน า
การใช้เครื่องออกก าลัง
กายในศูนย์ฟิตเนตของ
เทศบาล 

-เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ใ ช้
บริการที่ศูนย์ฟิตเนตของ
เ ท ศ บ า ล มี ผู้ ดู แ ล ใ ห้
ค าแนะน าการใช้เครื่อง
ออกก าลังกาย 

-จ้างเหมาบริการบุคลากร
ประจ าศูนย์ฟิตเนต จ านวน 
2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละของประชาชนที่
ใช้บริการที่ศูนย์ฟิตเนต
ของเทศบาลที่มีความพึง
พอใจในการให้บริการใน
ระดับมาก 

-ป ร ะ ช า ช น ที่ ใ ช้
บริการที่ศูนย์ฟิตเนต
ของเทศบาลได้รับ
ค า แนะน าก าร ใ ช้
เครื่องออกก าลังกาย
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา 

2 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมือง
พัทยา 

-เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยาใน
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ต า ม
ความสามารถ 

-ส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลและ
เมื องพัทยาอย่ า งน้อย  2 
ชนิดกีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันได้ 2 ชนิดกีฬา
ตามเป้าหมาย 

-เ ด็ ก นั ก เ รี ย น
โรง เ รี ยนในสั งกั ด
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาทักษะด้ าน
การกีฬาจากการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาประชาชน 

-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
อั นดี ของประชาชนใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

-จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ประชาชนอย่างน้อย 2 ชนิด
กีฬา 

60,000 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละของชุมชนในเขต
เทศบาลที่ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกชนิด
กีฬาที่ เทศบาลจัดการ
แข่งขัน 

-ประชาชนในชุมชน
เรียนรู้การบริหาร
จัดการ ชุมชนของ
ตนเองและบริหาร
สัมพันธภาพที่ดี ใน
ชุมชนและระหว่าง
ชุมชน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

4 โครงการจดัส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 

-เพื่อส่งตัวแทนประชาชน
ในเขตเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ
ตามความพร้อม 

-ประชาชนในเขตเทศบาลที่
มีความสามารถด้านกีฬาและ
มีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
การแข่ งขันอย่ า งน้อย  1 
ชนิดกีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ส่ ง ตั ว แ ท น
ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันได้  1 
ช นิ ด กี ฬ า ต า ม
เป้าหมาย 

-ประชาชนในชุมชน
ได้ รับการส่ ง เสริม
ก า ร แ ส ด ง
ความสามารถด้าน
การกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการฝึกทักษะใน
การเล่นกีฬาประเภท
ต่างๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เ ย า ว ช น เ ล่ น กี ฬ า ที่
หลากหลายตามความชอบ
และความถนัด 

-จัดฝึกสอนทักษะด้านกีฬา
อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา
ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตาม
จ านวนที่มีผู้สนใจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 -จัดฝึกสอน 
ทักษะด้านกีฬา 
ไ ด้  2  ชนิ ด กี ฬ า
ตามเป้าหมาย 

-เด็กและเยาวชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬา
ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ
พัฒนาการทางด้าน
ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ 
อารมณ์และสังคม
ของเด็ก 

กองการศึกษา 

6 โครงการเยาวชนคนทู
บี ท าดีเพื่อพ่อ 

-เพื่อจัดลานกิจกรรมให้
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ ด้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

-จัดลานกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-เด็ กและ เยาวชน
ได้รับการส่งเสริมให้
กล้าแสดงออกและมี
พื้ น ที่ ส า ห รั บ ก า ร
แสดงความสามารถ
ให้ปรากฏแก่ผู้อื่น 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

7 โครงการเสียงเพลง
สร้างสุข 

- เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ จิ ต ข อ ง
ประชาชนด้วยเสียงเพลง
และกิจกรรมเข้าจังหวะ 

-จัดกิจกรรมนันทนาการร้อง
เพลงและฝึกสอนลีลาศให้กับ
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรม 

-ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพจิตทีผ่อน
คลายและเรียนรู้
การใช้เสียงเพลง
ช่ ว ย ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี
ให้แก่ตนเอง 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

-เพื่อให้สังคมและชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็ก 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก 

-จัดเวทีการแสดงออกของ
เด็ก 
-จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ของเด็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของเด็กใน
ชุมชนที่ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม 

-เด็ กมี โอกาสใน
การแสดงออกซึ่ง
ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ข อ ง
ตนเองให้ผู้ใหญ่ได้
เห็นและได้รับรู้ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย เ นื่ อ ง ใ น วั น ล อย
กระทง 
 

-จัดกิจกรรมประกวดหนู
น้อยนพมาศ 
-จัดกิจกรรมประกวดกระทง
ประดิษฐ์ 
-จัดสถานท่ีให้ประชาชนลอย
กระทง 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได้รับการ
อนุ รั กษ์ แ ล ะสื บ
ทอด 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

10 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์และ
พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
-เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจ
ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต
เทศบาล 

-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และจัดกิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลเนื่อง
ในงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

60,000 60,000 60,000 60,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได้รับการ
อนุ รั กษ์ แ ล ะสื บ
ทอด 

กองการศึกษา 

11 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เรือองค์ 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
และของท้องถิ่นเนื่องใน
เทศกาลทอดกฐินประจ าปี 

-จัดขบวนเรือแห่น าองค์กฐิน
ไปถวายวัดในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยและของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุ รั กษ์ แ ล ะสื บ
ทอด 

กองการศึกษา 

12 โครงการจดังานแห่
เทียนพรรษา 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

-จัดขบวนแห่เทียนพรรษา
และน าเทียนพรรษาไปถวาย
วัดในเขตเทศบาล 
-จัดพิธีท าบุญตักบาตรและ
เจริญพระพุทธมนต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยได้รับการ
อนุ รั กษ์ แ ล ะสื บ
ทอด 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

13 โครงการสืบสานการ
อนุรักษ์หัตถกรรมว่าว
ไทย 

-เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย 

-จัดกิจกรรมสอนท าว่าวไทย
แก่เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตามความสนใจ 

30,000 - 30,000 - -ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น
ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น ใน เ ข ต
เทศบาลที่ สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 

-ภู มิ ปั ญ ญ า
หัตถกรรมว่าวไทย
ได้รับการถ่ายทอด
แ ล ะ ค ง อ ยู่ คู่
สังคมไทย 

กองการศึกษา 

รวม 13 โครงการ - - 816,000 786,000 816,000 786,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.8  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามแนวทางที่
กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
และที่มีอายุครบ 60 ปี 
บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไ ป แ ละ ขึ้ น
ทะเบียนที่เทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

18,110,000 18,210,000 18,310,000 18,410,000 -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
ได้ รับ เ งินเบี้ยยั ง
ชี พ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ก าหนดเวลา 

-ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต
เทศบาลได้ รับ เ งิน
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ป็ น
ส วั ส ดิ ก า ร ต า ม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามแนวทาง
ที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

-ผู้พิการในเขตเทศบาลที่
ขึ้ นทะเบียนที่ เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

4,140,000 4,240,000 4,340,000 4,540,000 -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพถูกต้องตาม
ก าหนดเวลา 

-ผู้พิการในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 
 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ตามนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ ต า ม
แนวทางที่กรมส่งเสริมฯ
ก าหนด 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
และขึ้นทะเบียนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

550,000 550,000 550,000 550,000 -ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม  3  โครงการ - - 22,800,000 23,000,000 23,200,000 23,500,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส านักงาน
ร่มรื่น 

-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาล
บริเวณโดยรอบ
อาคารส านักงาน
เทศบาล 

-จัดหาพันธุ์ไม้ทีส่ามารถเติบโต
ได้ในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
อาคารส านักงานเทศบาลที่มี
คุณสมบัติของดินเป็นดินเตม็
ไปปลูกโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนกับบุคลากรของ
เทศบาล จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 ต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
จ านวนไม้ยืนต้นใน
พื้นที่เขตเทศบาล 

-ในเขตเทศบาลมีพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้น 
-บริเวณโดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลมี
ความร่มรื่น  

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

-เพื่อให้ครู นักเรียน 
ได้ท ากิจกรรมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน 
ที่ตั้งอยู่โดยรอบสถาน 
ศึกษาร่วมกันกับ 
ประชาชนในชุมชน 

-จัดกิจกรรมปลูกต้นไมร้่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียนและ
ประชาชนในชุมชนที่ตั้งอยู่
โดยรอบสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง  

27,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของครู
นักเรียนใน
สถานศึกษาและ 
ร้อยละของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-ครู นักเรยีนและประชาชน
ในชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
สถานศึกษามสีัมพันธภาพ 
ที่ดีต่อกัน 
-ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
สถานศึกษามีพื้นท่ีสเีขียว
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ   27,000 20,000 20,000 20,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

145 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

1 โครงการเข้าวัดท าบุญ 
ปลูกต้นไม้ถวายวัด 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

-เพื่อรณรงคส์ร้างจติส านึก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาล 

-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ร่วมกันท าบุญถวาย
ภัตตาหารเพล 
-ร่วมกันปลูกต้นไมย้ืนต้น
ในบริเวณวัดและบริเวณ 
ที่สาธารณะ 

3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของผู้แทน
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
จ านวนไม้ยืนต้นในเขต
เทศบาล 

-พื้นที่เขตเทศบาลมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนและ
มีความรม่รื่น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการธนาคาร
ต้นไม ้

-เพื่อตั้งศูนย์เพาะช ากล้า
ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน
ในพื้นที่ 
-เพื่อน าพันธุ์ไม้ไปปลูกในท่ี
สาธารณะและให้
ประชาชนน าไปปลูกท่ีบ้าน
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

-ตั้งศูนย์เพาะช ากล้าไม ้
1 แห่งในบริเวณสถานท่ี
ก าจัดขยะของเทศบาล 

4,000 4,000 4,000 4,000 -ตั้งศูนย์เพาะช า 
กล้าไม้ 1 แห่ง 
ได้ตามเป้าหมาย 
-ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
จ านวนต้นไม้ในเขต
เทศบาล 

-จ านวนต้นไม้ในเขต
เทศบาลเพิม่ขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

3 โครงการน้ ามัน
พืชใช้แล้วแลก
หนังสือให้น้อง
เพื่อคูคลองที่ใส
สะอาด 

-เพื่อสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทิ้ง
น้ ามันพืชใช้แล้วลงสู่แม่น้ าล าคลอง 

-จัดกิจกรรมรับบริจาค
น้ ามันพืชใช้แล้วจากร้าน 
อาหาร แผงลอยและครัว 
เรือนรวบรวมน าไปแลก 
เปลี่ยนเป็นหนังสือน าไป
บริจาคให้โรงเรียน 

2,000 2,000 2,000 2,000 -ร้อยละของร้าน 
อาหารและร้อยละ
ครัวเรือนท่ีร่วม
บริจาคน้ ามันพืชใช้
แล้ว 

-ร้านอาหาร แผงลอย
และครัวเรือนให้ความ
ร่วมมือไม่ทิ้งน้ ามันพืช
ใช้แล้วลงในแม่น้ าล า
คลอง 

กอง สาธารณสุขฯ 

4 โครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพ
แม่น้ าเพชรบุร ี

-เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าในแม่น้ าเพชรบุร ี

-ตรวจสอบคณุภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรดี้วยชุด
ทดสอบคุณภาพน้ าเดือน
ละ 1 ครั้งๆละ 3 พื้นที ่
 

8,000 8,000 10,000 10,000 -การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในแม่น้ า
เพชรบุรีได้ต่อเนื่อง
ตามเป้าหมาย 

-เทศบาลมีข้อมลูใน
การเฝา้ระวังตรวจ 
สอบคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรตี่อเนื่อง 

กอง สาธารณสุขฯ 

5 โครงการพัฒนา
คูคลองโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-เพื่อสร้างจิตส านึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 

-จัดกิจกรรมพัฒนาคู 
คลองในเขตเทศบาล 
จ านวน 2 ครั้ง 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของผู้แทน
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับเทศบาล 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลทิ้งขยะลงในคู
คลองและแม่น้ า
เพชรบุรีลดน้อยลง 

กอง สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

6 โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุร ี

- เพื่อกระตุ้น
จิตส านึกของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรีและคคูลอง
ต่างๆ 
 

- จัดกิจกรรมวันสืบสานการ 
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรดี้วยการ
เชิญชวนประชาชนร่วมลงนาม
เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุรีและคูคลองใน
เขตเทศบาล 
 

85,000 85,000 85,000 85,000 -ร้อยละของตัวแทน
ครัวเรือนท่ีร่วมลงนาม
เป็นเครือข่ายการ
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี
และคูคลองในเขต 
เทศบาล 
 

-แม่น้ าเพชรบุรี ค ูคลอง
ในเขตเทศบาลมีปรมิาณ
ขยะลดน้อยลงและมี
คุณภาพน้ าท่ีดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรักษา
ความสะอาดแม่น้ า
เพชรบุร ี

-เพื่อจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะในแม่น้ า
เพชรบุรีอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ส ารวจจ านวนครัวเรือนท่ี
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรีและ
เชิญชวนเป็นเครือข่ายการ
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุร ี
-จัดท าโพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของตัวแทน
ครัวเรือนท่ีร่วมลงนาม
เป็นเครือข่ายการ
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุร ี

 

-แม่น้ าเพชรบุรี คูคลอง
ในเขตเทศบาลมีปรมิาณ
ขยะลดน้อยลงและมี
คุณภาพน้ าท่ีดีขึ้น 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

8 โครงการจ้าง
เหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดถนนและ
พื้นที่สาธารณะ 

-เพื่อรองรับภารกิจ
ในการจัดบริการ 
สาธารณะด้านการ
รักษาความสะอาด
และการเก็บขนมลู
ฝอย 

-จ้างเหมาบริการเก็บขน
มูลฝอยและท าความ
สะอาดถนนจ านวน 35 
อัตราต่อปี 

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 -ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลที่ไดร้ับ
บริการเก็บขยมูลฝอย 
-ร้อยละของถนนในเขต
เทศบาลที่ได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด 

-เทศบาลสามารถ
จัดบริการสาธารณะ
ด้านการเก็บขนมูล
ฝอยและการรักษา
ความสะอาดได้อย่า 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการจ้าง
เหมาบริการขน
ย้ายขยะมลูฝอย
น าไปก าจัด 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมลู
ฝอย ณ สถานท่ี
ก าจัดขยะของ
เทศบาล 

-จ้างเหมาก าจัดขยะมลู
ฝอยจากสถานท่ีก าจัดขยะ
ของเทศบาลเพื่อน าไป
ก าจัด จ านวนไม่ต่ ากว่า 
800 ตันต่อปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ปริมาณขยะที่ถูกน าไป
ก าจัดเทียบกับเป้าหมาย 

-สถานท่ีก าจัดขยะของ
เทศบาลสามารถ
บริหารจดัการขยะที่
จัดเก็บในแตล่ะวันได้
ต่อไป 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการผลติปุ๋ย
จากขยะอินทรีย ์

-เพื่อลดปรมิาณขยะ
ที่ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะใน
แต่ละวัน 

-จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งก าเนิดขยะอินทรีย ์
-แยกเก็บขนขยะอินทรีย์
น าไปแบ่งผลิตปุ๋ย 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ปริมาณขยะที่ถูกน าไป
ก าจัดในแต่ละวันที่ลดลง 

-ปริมาณขยะที่ต้อง
น าไปก าจัด ณ สถานท่ี
ก าจัดขยะในแตล่ะวัน
ลดลงและเทศบาลมี
ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
สามารถน าไปใช้บ ารุง
ดูแลรักษาต้นไม้ในเขต
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

11 โครงการผลติปุ๋ย
น้ าชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย ์

-เพื่อลดปรมิาณขยะ
ที่ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะใน
แต่ละวัน 

-จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งก าเนิดขยะอินทรีย ์
-แยกเก็บขนขยะอินทรีย์
น าไปแบ่งผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 -ปริมาณขยะที่ถูก
น าไปก าจัดในแต่ละ
วันท่ีลดลง 

-ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด 
ณ สถานท่ีก าจดัขยะในแตล่ะ
วันลดลงและเทศบาลมีปุย๋น้ า
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์น าไป 
ใช้ในการลดกลิ่นท่อระบายน้ า 
ฉีดล้างท าความสะอาดพื้นท่ี
สาธารณะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการผ้าป่า
ขยะ 

-เพื่อรณรงคส์ร้าง
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะในระดับ
ครัวเรือน 
-เพื่อลดปรมิาณขยะ
ที่ต้องน า ไปก าจัด 
ณ สถานท่ีก าจดัขยะ 

-จัดกิจกรรมผ้าปา่ขยะ 
จ านวน 1 ครั้ง และน า
รายได้จากผ้าป่าขยะไป
ด าเนินการตามมติของแกน
น าชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีร่วม
กิจกรรมผ้าป่าขยะ 

-ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด 
ณ สถานท่ีก าจดัขยะลดลง 

กอง สาธารณสุขฯ 

13 โครงการรณรงค์
ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้วในครัวเรือน 

-เพื่อรณรงค์การ
สร้างสภาพ 
แวดล้อมท่ีดีใน
ครัวเรือน 

-จัดสถานท่ีส าหรับให้
ประชาชนน าสิ่งของใน
ครัวเรือนท่ีไม่ใช้แล้วและ
ต้องการทิ้งไปวางทิ้ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีร่วม
กิจกรรม 

-ครัวเรือนในเขตเทศบาลมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

กอง สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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) 

14 โครงการศูนย์พัก
และก าจดัขยะ
อันตราย 

-เพื่อเป็นศูนย์รวบ 
รวมขยะอันตราย 
รอการน าไปก าจัด 
 

-จัดพื้นท่ีส าหรับเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
แยกไว้เฉพาะ 1 แห่ง 
-จ้างเหมาบริการขนย้าย
ขยะอันตรายน าไปก าจัด 

40,000 40,000 40,000 40,000 -มีศูนย์พักขยะอันตราย 
1 แห่งตามเป้าหมาย 
-ร้อยละของขยะ
อันตรายที่จัดเก็บได้ถูก
น าไปก าจัดที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

-ขยะอันตรายมีการ
เก็บรวบรวมที่
ปลอดภัยระหวา่งรอ
การน าไปก าจัดและ
ได้รับการก าจดัที่ถูก 
ต้องตามหลักวิชาการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการให้ความรู้
แก่เด็กเยาวชนใน
การคัดแยกขยะ 

- เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องแกเ่ด็กและ
เยาวชนในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน จ านวน 
1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละของเด็กเยาวชน
ทีเ่ข้ารับการอบรมที่
สามารถตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 
ได้คะแนนร้อยละหกสิบ 

-เด็กเยาวชนท่ีผ่าน
การอบรมสามารถคัด
แยกขยะอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 15 โครงการ   4,475,000 4,475,000 4,477,000 4,477,000    
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
คลองยายติก หมู่ที่ 
6 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลอง  
กว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทาง
ยาว 165.00เมตร คดิเป็นปริมาตรดินที่ขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร 

51,500 - - - ร้อยละของพื้นที่
คลองที่ได้รับ
การขุดลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

2 โครงการขุดลอก
คลองวิก 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้าน
แหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร คดิเป็นปรมิาตรดินท่ี
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 332.00  ลูกบาศก์
เมตร 

49,400 - - - ร้อยละของพื้นที่
คลองที่ได้รับ
การขุดลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอก
คลองวัด หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 500.00 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

- 250,000 - - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

4 โครงการขุดลอก
คลองข้างบ้านนาย
ธนกร หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มขีนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.50-2.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 85.00 เมตร คิดเปน็
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
280.00 ลูกบาศก์เมตร 

- 80,000 - - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลอง
ข้าง รร.เทศบาล 
วัดลักษณาราม หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า  

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 150.00 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
390.00  ลูกบาศก์เมตร 
 

- 100,000 - - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

6 โครงการขุดลอกคลอง
ข้างวัดอุตมิงคาวาส 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร  
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ระยะทางยาว 800.00 เมตร  
คิดเป็นปรมิาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อย
กว่า 3,900.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 300,000 - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบาย
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 750.00 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
3,657.00  ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 200,000 - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบายน้ า
ได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

8 โครงการขุดลอก
คลองข้างบ้านนาย
แกละ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดิน 
กีดขวางการไหล 
ของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 120.00 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า
168.00   ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 75,000 - -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบายน้ า
ได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอก
คลองท่าแห  
หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลองตื้น
เขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดินกีดขวาง
การไหลของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 4.00-5.50 เมตร  
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ระยะทางยาว 650.00 เมตร  
คิดเป็นปรมิาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อย
กว่า 6,632.00  ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 300,000 -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบายน้ า
ได้เร็วขึ้น 

กองช่าง  

10 โครงการขุดลอก
คลองตลาด หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลองตื้น
เขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ าได้มากข้ึนและไม่มี
ตะกอนดินกีดขวาง 
การไหลของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
5,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 500,000 -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับ
น้ ามากขึ้นและ
สามารถระบายน้ า
ได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

156 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอก
คลองตาบัว หมู่ที่ 5
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นที่
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า 

 -ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร  
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3.50-4.50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ระยะทางยาว 250.00 เมตร  
คิดเป็นปรมิาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
1,688.00  ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 180,000 -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับน้ า
มากขึ้นและสามารถ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอก
คลองข้างปั๊มน้ ามัน 
ใหญ่กว่าวงษ ์หมู่ที่ 
4 ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อแก้ปัญหาคลอง
ตื้นเขิน 
-เพื่อให้คลองมีพื้นท่ี
รับน้ าได้มากข้ึนและ 
ไม่มตีะกอนดินกีด
ขวางการไหลของน้ า 

-ท าการขุดลอกคลองให้มีขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร  
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ระยะทางยาว 450.00 เมตร  
คิดเป็นปรมิาตรดินท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
2,362.00   ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 150,000 -ร้อยละของ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

-คลองมีพื้นท่ีรับน้ า
มากขึ้นและสามารถ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างเขื่อน
คันหินกันดินคลอง 
หลังวัดศีรษะคาม  
หมู่ที่ 4 (ต่อของเดิม) 
ต าบลบ้านแหลม 
 

-เพื่อกันแนวเขตคลอง
ป้องกันการรุกล้ า 
 

- ท าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.20 เมตร ระยะทางสอง
ข้างรวม 150.00 เมตร 
 
 

- - 750,000 - -ร้อยละของพื้นที่แนว
คลองทั้งสองฝั่งที่ได้รับ 
การกันแนวเขตโดยเขื่อน
คันหิน 

-ล าคลองมี
แนวเขตที่
ชัดเจน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างเขื่อน
คันหินกันดินคลอง 
โรงปูน หมู่ที่ 6  
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อกันแนวเขตคลอง
ป้องกันการรุกล้ า 

- ท าการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 เมตร ระยะทางสอง
ข้างรวม 180.00 เมตร 
 
 

- - - 900,000 -ร้อยละของพื้นที่แนว
คลองทั้งสองฝั่งที่ได้รับ 
การกันแนวเขตโดยเขื่อน
คันหิน 

-ล าคลองมี
แนวเขตที่
ชัดเจน 

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ - - 100,900  430,000  1,325,000   2,030,000  - - - 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า
จดหมายข่าว 
เทศบาล 

- เพื่อเป็นช่องทางใน
การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

-จัดพิมพ์จดหมายข่าวราย 3 
เดือน ขนาดเอ 4 จ านวน 8 หน้า 
จ านวน 3,000 เล่มต่อไตรมาส
รวมทั้งปีจ านวน 12,000 เล่ม 

70,000 70,000 70,000 70,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้รับแจก
จดหมายข่าว 

-ประชาชนได้รบัทราบ
ข่าวสารจากเทศบาล
และใช้เป็นข้อมูล
ตรวจสอบการท างาน
ของเทศบาล 
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

2 
 

โครงการจดัท า
เอกสารรายงาน
กิจการเทศบาล 

-เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลในรอบปีให้
ประชาชนรับทราบ 

-จัดพิมพ์เอกสารขนาด เอ 4 
พิมพ์ 4 สี จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 
หน้า(รวมปก) จ านวน 3,000 
เล่มต่อป ี

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้รับแจก
เอกสารรายงาน
กิจการเทศบาล 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ผลการด าเนินงานของ
เทศบาลและใช้เป็น
ข้อมูลตรวจสอบการ
ท างานของเทศบาลได ้
 
 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ส านักงานเทศบาล
แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบ 

-  เ พื่ อ ให้ มี บุ ค ล ากร
รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล 
ด้านความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล
และอาคารสถานที่ของ
เทศบาล 

- จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (ยาม) 
 ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้ า น แ ห ล ม  ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า 
18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.   
จ านวน 1 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 - มีบุคลากรรับผิดชอบ
ดูแลด้านความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของเทศบาล
แ ล ะ อ า ค า ร ส ถ า น ที่ 
ช่วงเวลากลางคืน 

- อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของเทศบาล
ได้รับการเฝ้าระวังดูแล
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 

4 โครงการจ้างเหมา
บริการดูแลรักษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด
อาคารส านักงาน
เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
บริเวณโดยรอบ 

-  เ พื่ อ ให้ มี บุ ค ล าก ร
รับผิดชอบดูแลรักษา
คว ามสะอาด อาคา ร
ส านักงานเทศบาลและ
บริเวณโดยรอบ 

-  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาความสะอาดอาคาร
ส า นั ก ง าน เทศบาลและ
บริเวณโดยรอบ จ านวน 4 
คน  

432,000 432,000 432,000 432,000 - มีบุคลากรรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความสะอาด
อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
เทศบาลและบริ เ วณ
โดยรอบ 

- อาคารส านักงานและ
บริเวณโดยรอบมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 

5 โครงการกิจกรรม 
5 ส  

-  เพื่อจัดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ระบบเอกสาร ตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน 
ห้องท างาน ห้องเก็บ
พัสดุและสถานท่ีอื่นๆใน
ส านักงานและบริเวณ
โดยรอบ 
  

-  จัดกิจกรรมรณรงคใ์ห้
บุคลากรของเทศบาลจัด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของระบบเอกสาร ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน ห้อง
ท างาน ห้องเก็บพัสดุและ
สถานท่ีอื่นๆในส านักงาน 
และบรเิวณโดยรอบ 
ปีละ 2 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 -  เอกสารการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วน
การงานท่ีได้ รับการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
- โต๊ะท างาน ห้อง
ปฏิบัติงานและห้องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
จัดการความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-  ระบบเอกสารของ
เทศบาลและพื้นท่ี
ปฏิบัติงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- ทุกส่วนการงาน
สามารถค้นหาเอกสาร
ต่างๆได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

160 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 

- เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กรและน า
เผยแพร่ให้บคุลากรใน
องค์กรทราบ 
- จัดตั้งคลังความรู้ใน
องค์กรเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับบุคลากร
ในองค์กร 

-  ทุ ก ส่ วน กา ร ง า นขอ ง
เทศบาลจัดส่งข้อมูลองค์
ความรู้ ในการปฏิบัติ งาน
อย่างน้อยกองละ 5 เรื่องต่อ
ปี 
- จั ด ตั้ ง ค ลั ง ค ว า ม รู้ ใ น
ปีงบประมาณ 2561 

10,000 5,000 5,000 5,000 -  มีการรวบรวมองค์
วามรู้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลอย่างน้อย
กองละ 5 เรื่องต่อปี 
- จัดตั้ งคลังความรู้ ใน
ปีงบประมาณ 2561 

-  บุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมมีคลัง
ความรู้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานธุรการ 

7 โครงการเชดิชู
เกียรติบคุลากร
ดีเด่น 

- เพื่อส่งเสริมการ
ประพฤติปฏบิัติตนของ
บุคลากรเทศบาลให้
เป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้องและดีงาม 
-เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
แก่บุคลากรของเทศบาล 
 

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกและพิจารณา
ผลการคัดเลือก จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง 
- ด าเนินการคัดเลือกปีละ 1 
ครั้ง 
- จั ดพิ ธี มอบรางวั ลและ
ประกาศเกียรติบัตรบุคลากร
ดีเด่นปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้ อยละของจ านวน
บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
เ ท ศ บ า ล ที่ ป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในทางที่ถูกต้องและดี
งาม 
 

- บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามละอาย
และมีความยับยั้งช่ังใจ
ในการจะท าสิ่งใดทีไ่ม่
ถูกต้องและไม่ดีงาม  

ส านักปลดั 
เทศบาล 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งตู้
แดงร้องทุกข ์
 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางร้อง
ทุกข์ปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน
และช่องทางการ
เสนอแนะความคิดเห็น
ต่อแนวทางการพัฒนา
เทศบาล 
 

- ติดตั้งตู้แดง (ตู้ไปรษณีย์) 
ประจ าชุมชน จ านวน 9 ตู้ 
ในพื้นที่ที่แกนน าชุมชนทั้ง 9 
ชุมชนก าหนด ชุมชนละ 1 ตู้ 
 

4,000 - - - - ร้อยละของครัวเรือน
ใ น ชุ ม ช น ที่ เ ข้ า ถึ ง
ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร แ จ้ ง
ข้ อมู ลร้ องทุกข์ ให้ แก่
เทศบาลโดยสะดวก 
 

- ประชาชนในทุก
ชุมชนมีช่องทางที่
สะดวกในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆให้แก่
เทศบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานนิติการ 

9 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

- เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
โดยการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 

- จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภา เทศบาลต าบลบ้ าน
แ ห ล ม ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย
ก าหนด 
 
 
 
 

800,000 - - - -ร้อยละของประชาชนที่
มีส่วนร่วมโดยการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
 

-ประชาชนเข้าใจแนว
ทางการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่น
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
สิทธิและหนา้ที ่

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 
 

162 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการ 
วันเทศบาล 

- เพื่อกระตุ้นจิตส านึก
ของ บุคลากรเทศบาล
ให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของภารกิจ
หน้าท่ีของเทศบาลที่มี
ต่อประชาชน 
-เพื่อเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อบทบาท
หน้าท่ีและภารกิจงาน
ของเทศบาล 

- จัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนาพระสงฆเ์จรญิพระ
พุทธมนต์ 
- จัดบอร์ดนิทรรศการการ
ปกครองท้องถิ่นไทยและ
บทบาทภารกจิงานของ
เทศบาล 
- จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติบคุลากรเทศบาล
ดีเด่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้ อ ยละของผู้ แ ทน
ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต
เทศบาลรับรู้เข้าใจใน
ก ร อ บ ภ า ร กิ จ ข อ ง
เทศบาล 

-บุ ค ล า ก ร เ ท ศ บ า ล
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภารกิ จหน้ าที่ ขอ ง
เทศบาลที่มีต่อประชาชน 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
รับรู้   และเข้ า ใจกรอบ
ภารกิจงานของเทศบาล
และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

11 โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
การปกครอง
ท้องถิ่น 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนชุมชนละ 5 คน 
รวมจ านวน 45 คน 
จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 
1 วัน 
 

10,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละของประชาชน
ตามเป้าหมายที่ เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

-ประชาชนมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นและเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลเพิม่มาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรของ
เทศบาล เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรมและการ
น าไปสู่การ
ประพฤติ ปฏิบตั ิ

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของ
การเป็นข้าราชการ
และแนวทางในการ
น าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัต ิ
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตามจ านวน
ที่มีอยู่จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - 10,000 - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

- บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเป็น
ข้าราชการและสามารถ
ประพฤติปฏบิัติตนให้อยู่ใน
กรอบแนวทางของมาตรฐาน
คุณธรรมและจรยิธรรมของ
บุคลากรเทศบาลได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

13 โครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 
-เพื่อป้องกันปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบของบุคลากร
เทศบาล 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตามจ านวน
ที่มีอยู่จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - 10,000 - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จ าแนกประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้
-ไม่เกิดปญัหาการทุจรติ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
เทศบาลอันเนื่องจากการไมรู่้
หรือไมเ่ข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

164 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกับ
งานธุรการ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกบังาน
ธุรการ 
-เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการเอกสารของทุก
ส่วนการงานของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อสร้างบรรทัดฐาน
การท างานด้านเอกสาร
ของเทศบาลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลตามจ านวนที่มีอยู่
จ ริ ง จ า น ว น  1  ค รั้ ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - - - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม ที่
ส า ม า ร ถ ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไ ด้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานธุรการ 
-ระบบบริหาร
จัดการเอกสารของ
ทุกส่วนการงานของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
-การท างานด้าน
เอกสารของเทศบาล
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งเทศบาล 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

165 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตามจ านวน
ที่มีอยู่จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

10,000 - - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม เ ที ย บ กั บ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้ารับ
การอบรมที่สามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน
การจัดซื้อจดัจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ไม่มีข้อผดิพลาดใน
ขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

16 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่องเทคนิคการเขียน
โครงการ 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเกีย่วกับ
เทคนิคแนวทางการ
เขียนโครงการและ
รูปแบบของโครงการ 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
ตามจ านวนที่มีอยู่จริง
จ า น ว น  1  ค รั้ ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม เ ที ย บ กั บ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้ารับ
การอบรมที่สามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้อง
เกินกว่าร้อยละ 60 ข้ึนไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคแนว
ทางการเขียนโครงการ
และเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมมรีูปแบบของ
โครงการที่เป็นบรรทดัฐาน
เดียวกัน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

166 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
และแนวทางปฏิบัติ
ในการเป็นผู้
ให้บริการที่ด ี

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการ
เป็นผู้ให้บริการที่ด ี
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตามจ านวน
ที่มีอยู่จริงจ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - -ร้ อ ย ล ะ ขอ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ขอ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการเป็น
ผู้ให้บริการที่ดีและ
สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปพัฒนาตนเอง
และพัฒนาการท างานของ
ตนเองในฐานะผู้ให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

18 โครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการ
ก าหนดตัวช้ีวัด 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการ
ก าหนดตัวช้ีวัด 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
ตามจ านวนที่มีอยู่จริง
จ า น ว น  1  ค รั้ ง 
ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - -ร้ อ ย ล ะ ขอ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้ อ ย ล ะ ขอ ง จ า น ว น
บุคลากรเทศบาลที่เข้า
รับการอบรมที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การก าหนดตัวช้ีวัดและ
สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

167 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนาภาวะผู้น า 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนา 
ภาวะผู้น า 

-จัดฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลที่ เกี่ยวข้องตาม
จ านวนที่มีอยู่จริงจ านวน 
1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน  
 

- 10,000 - - -ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เทศบาลที่เข้ารับการอบรม
เทียบกับเป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่
สามารถตอบแบบสอบถาม
ได้ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

-บุคลากรของเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางในการสร้าง
และพัฒนาภาวะผู้น า
และสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของตนเองได ้

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

20 โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาล
เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0”
และความเชื่อมโยงสู่
การพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลในการก้าว
สู่การเป็น “ไทย
แลนด์ 4.0” 
 

-จัดฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลที่ เกี่ยวข้องตาม
จ านวนที่มีอยู่จริงจ านวน 
1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
 

- 10,000 - - -ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เทศบาลที่เข้ารับการอบรม
เทียบกับเป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เทศบาลที่เข้ารับการอบรมที่
สามารถตอบแบบสอบถาม
ได้ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
 

-บุคลากรของเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวแนวนโยบายของ
รัฐบาลในการกา้วสู่
การเป็น “ไทยแลนด์ 
4.0”และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตรงตาม
เป้าประสงค ์

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ห้องคลังความรู ้

-เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
รวบรวมองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
และองค์ความรู้ที่เป็นภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ของดีบ้าน
แหลม ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าของบุคลากร
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป 

-ก่อสร้างกั้นห้องกระจกครึ่ง
อลูมีเนียมลูกฟักครึ่งขนาด
กว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.00 
เมตร บริเวณช้ันหนึ่งอาคาร
ส านักงานเทศบาล (ช่วงใต้
มุ ข บั น ไ ด ท า ง ขึ้ น ช้ั น  2  
ติดกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม) 
 

83,900 - - - -ก่อสร้างห้องคลัง
ความรู้ได้ 1 แห่ง
ตามเป้าหมาย 
 

-บุคลากรเทศบาล
และประชาชนท่ัวไป
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการและ
ความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

22 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

-เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีครบถ้วน  
มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

- จ้างเหมาบริการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินจ านวน 2 
คน ระยะเวลา 12 เดือน  

216,000 216,000 216,000 216,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของภาษีที่
เทศบาลจดัเก็บได้
เอง 

-เทศบาลสามารถมี
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น
และสามารถจัดเก็บ
ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็น
ธรรม 
 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการให้ความรู ้
แก่คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างของ 
เทศบาล 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะคณะ 
กรรมการจัดซื้อจดั
จ้างของเทศบาล
ตามที่เทศบาล
แต่งตั้ง 
 

-บุคลากรของเทศบาลที่
เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ แทน
ชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
เ ป็ น คณะ  กรรมกา ร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข อ ง
เทศบาล จ านวน 50 คน 
จ านวน 1ครั้ง ระยะเวลา 
1 วัน 
 

10,000 - 10,000 - -ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลและ
ผู้แทนชุมชนที่เข้ารับ
การอบรมเทียบกับ
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเทศบาลและ
ผู้แทนชุมชนที่เข้ารับ
การอบรมที่สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

-คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างของเทศบาลรู้
และเข้าใจกรอบ
อ านาจหน้าทีข่อง
ตนเองและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
คณะ กรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไมเ่กิด
ข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
ความไมรู่้เกิดขึ้น 

กองคลัง 
 

รวม  23  โครงการ - -  1,906,900   1,009,000   989,000   959,000  - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า
ประกันภัย
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง 
 

-เพื่อคุ้มครองพนักงาน
ขับรถ พนักงานที่ไป
กับรถและคู่กรณี หาก
เกิดอุบัติเหตุขึ้นใน
ระหว่างการใช้รถ 
 

-จัดท าประกันภัยรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 -มี ก า ร จั ด ท า
ป ร ะ กั น ภั ย
ร ถ บ ร ร ทุ ก น้ า
ดับเพลิง จ าวน 
1  คั น ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย 
 

-บุคลากรของ
เทศบาลมี
หลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

รวม  1  โครงการ - - 10,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า
ประกันภัยรถยนตต์ู้รับส่ง
นักเรียน  

 -เพื่อคุ้มครอง
พนักงานขับรถ เด็ก
นักเรียนและครูทีไ่ป
กับรถและคู่กรณี หาก
เกิดอุบัติเหตุขึ้นใน
ระหว่างการใช้รถ 

-จัดท าประกันภัยรถยนต์
ตู้รับส่งนักเรียน จ านวน 1 
คัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 -มีการจัดท าประกัน ภัย
รถยนต์ตูร้ับส่งนักเรียน 
จ านวน 1 คันได้ตาม
เป้าหมาย 

-บุคลากรของเทศบาล
มีหลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กองการศึกษา 
 
 

2 โครงการจ้างเหมา
บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณารามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์  
จ านวน  10  อัตรา 

-เพื่อให้สถานศึกษามี
บุคคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัตภิารกจิของ
สถานศึกษา 

-จ้างเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของสถานศึกษาท้ัง  6  
แห่ง  จ านวน  10  อัตรา 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 -ภารกิจของสถาน 
ศึกษามีบุคลากรรองรับ
ที่เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 

-สถานศึกษามีบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติ 
งานสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 
 

-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาตามจ านวน
ที่มีอยู่จริง จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลาหนึ่งวัน 

50,000 20,000 10,000 10,000 -ร้อยละของพนักงานครู
เทศบาลและพนักงาน
จ้างท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเทียบกับเป้าหมาย 

-สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีแผนพัฒนา
การศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานครู
และพนักงานจ้างใน
สถานศึกษา 
 

-เพื่อพัฒนาพนักงาน
ครูและพนักงานจ้างใน
สถานศึกษา 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ
และจัดกจิกรรมศึกษาดู
งานแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ 
พนักงานครูและพนักงาน
จ้างในสถานศึกษาตาม
จ านวนที่มีอยู่จริง แยกเป็น  
2 กลุ่ม (โรงเรยีนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

75,000 - 50,000 - -ร้อยละของพนักงาน
ครูและพนักงานจ้างใน
สถานศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมและศึกษาดู
งานเทียบกับเป้าหมาย 

-พนักงานครูและพนัก 
งานจ้างในสถานศึกษามี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเห็นตัวอย่างจากการ
ปฏิบัติจริงจากการศึกษา
ดูงานและสามารถน ามา
ประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  

-เพื่อติดตาม
ประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
-เพื่อจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการวางแผน
พัฒนาการศึกษา 

-จัดกิจกรรมนิเทศตดิตาม
และประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าระบบประมวลผล
ข้อมูลการจดัการศึกษา 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 -มีการนิเทศตดิตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
ต่อเนื่องและจดัเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 

-สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลมีการด าเนินการ
เพื่อการประกันคณุภาพ
การศึกษาและมีความ
พร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินภายนอก 

กองการศึกษา 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

173 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการผลติสื่อจาก
วัสดุเหลือใช้ 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
การผลิตสื่อจากวัสดุ
เหลือใช้แก่พนักงานครู
เทศบาลและพนักงาน
จ้างในสถานศึกษา 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสถานศึกษา
ตามจ านวนที่มีอยูจ่ริง 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

12,000 - 12,000 - -ร้อยละของ
พนักงานครู
เทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาที่เข้า
รับการอบรมเทียบ
กับเป้าหมาย 

พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างใน
สถานศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนของตนเองได้
ตามความถนดั 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

7 โครงการพัฒนา
หลักสตูรกระบวน 
การเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสตูร
กระบวน 
การเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดอบรมพนักงานครู
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ตาม
จ านวนที่มีอยู่จริง จ านวน 
1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของ
พนักงานครู
เทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
5 ศูนย์ที่เข้ารับ
การอบรมเทียบ
กับเป้าหมาย 

-สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 
ศูนย์ในสังกัดเทศบาลมี
หลักสตูรกระบวนการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเด็กทุก
ช่วงวัย 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

-เพื่อให้ความรู้แก่
พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย์เกี่ยวกับ
แนวทางการ
ประเมินผล
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน 

-จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ ตาม
จ านวนที่มีอยู่จริง จ านวน 
1 ครั้ง 
 

40,000 - - - -ร้อยละของ
พนักงานครู
เทศบาลและ
พนักงานจ้างใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ที่
เข้ารับการอบรม
เทียบกับเป้าหมาย 

-พนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 
สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวยัทั้ง 
4 ด้านของเด็กนักเรียน
ในศูนย์ของตนเองได ้

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

9 โครงการปูกระเบื้องพื้น
บริเวณอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ต้นสน 

-เพื่อปรับปรุงยก 
ระดับพื้นบริเวณ 
อ่างล้างหน้าของเด็ก 

-ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
พื้นบริเวณอ่างลา้งหน้าของ
เด็ก Iณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดต้นสน โดยท าการปู
กระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 
1.90 เมตร ยาว 9.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 17.10 ตารางเมตร 

19,500 - - - -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ต้นสนที่ได้ใช้
ประโยชน์จากอ่าง
ล้างหน้า 

-เด็กนักเรียนสามารถใช้
พื้นที่บริเวณอ่างล้างหน้า
ได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการสานสมัพันธ์
บ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

-เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง 

-จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เด็กนักเรยีนอย่างน้อย
ครอบครัวละ 1 ครั้ง ต่อ 
1 ปีการศึกษา 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละของ
ครอบครัวเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้รับการเยี่ยม
บ้านเทียบกับ
เป้าหมาย 

-ครูและผู้ปกครองมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน
สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันใน
อันที่จะช่วยเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็กหรือ
แก้ไขปัญหาของเด็กได้
ตรงประเด็น 

กองการศึกษา 
งานระดับ 

ก่อนวัยเรียน 

รวม  10  โครงการ - -  1,376,500   1,200,000   1,252,000   1,190,000  - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท า
ประกันภัยรถยนต์ 
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

-เพื่อคุ้มครองพนักงานขับ
รถ พนักงานท่ีไปกับรถและ
คู่กรณี หากเกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นในระหว่างการใช้รถ 

-จดัท าประกันภัยรถยนต์  
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 
จ านวน 1 คัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 -มีการจัดท า
ประกันภัยรถยนต ์
ได้ตามเป้าหมาย 
จ านวน 1 คัน 

-บุคลากรของ
เทศบาลมี
หลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 

 

2 โครงการจดัท า
ประกันภัยรถยนต์
(รถขยะและรถดดู
สิ่งปฏิกูล 
รถบรรทุกน้ าและ
รถเก็บขนก่ิงไม้) 

-เพื่อคุ้มครองพนักงานขับ
รถ พนักงานท่ีไปกับรถและ
คู่กรณี หากเกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นในระหว่างการใช้รถ 

-จดัท าประกันภัยรถยนต์ 
(รถขยะและรถดดูสิ่ง
ปฏิกูล รถบรรทุกน้ าและ
รถเก็บขนก่ิงไม้) รวม
จ านวน 6 คัน 

60,000 60,000 60,000 60,000 -มีการจัดท า
ประกันภัยรถยนต ์
ได้ตามเป้าหมาย 
จ านวน 6 คัน 

-บุคลากรของ
เทศบาลมี
หลักประกันความ
เสี่ยงก่อให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

งานก าจัดขยะฯ 

รวม 2 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 



 
 

177 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

(ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพตดิอ าเภอ 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อสร้างจิต 
ส านึกการม ี
ส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 
ในการต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

-สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมเดิน
รณรงคต์่อต้านยาเสพติด
ของทุกภาคส่วน จ านวน 
2,000 คน การกล่าวค า
ปฏิญาณตนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด การ
จัดนิทรรศการเนื่องใน
โอกาสวันต่อต้าน 
ยาเสพตดิโลก  
(วันท่ี 26 มิ.ย.) 

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

-สามารถกระตุ้น
เสรมิสร้างชุมชน
ให้ด ารงความ
เข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

ส านัก 
ปลัดฯ 

อ าเภอบ้านแหลม 
(ศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบ 
ปรามยาเสพตดิ 

อ าเภอบ้านแหลม) 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

178 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
ทบทวนผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิอ าเภอ 
บ้านแหลม 

-เพื่อกระตุ้นย  าเตือน
ให้ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินระดับหมู่บ้าน
ได้ตระหนักถึงบทบาท
และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

-สนับสนุนงบประมาณ 
จัดอบรมทบทวนผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
ระดับหมู่บ้าน จ านวน 
1,825 คน (หมู่บ้านละ 
25 คน) 

17,000 
 

17,000 17,000 17,000 -ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการ 
อบรมเทียบ  
กับกลุ่ม 
เป้าหมาย 

-ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
ระดับหมู่บ้านมีความรู้
เพิ่มเตมิในการด าเนิน 
การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและ
มีทักษะเพิ่มขึ นในการ 
RE-X-RAY ข้อมูลผู้ค้า 
 ผู้เสพ ผูต้ิดยาเสพติด 

ส านักปลดัฯ อ าเภอบ้านแหลม 
(ศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบ 
ปรามยาเสพตดิ 

อ าเภอบ้านแหลม) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการจดัระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพตดิอ าเภอ 
บ้านแหลม 
 

-เพื่อควบคุมพื นท่ีเสี่ยง
และป้องกันแหล่งแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ  

-สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าจัดซื อชุดตรวจ 
สารเสพตดิ รวม
จ านวน 1,100 ชุด 
และจัดท า 
ป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งเบาะแส จ านวน 
10 แผ่น 

7,000 
 

7,000 7,000 7,000 -จัดซื อชุด
ตรวจ สาร
เสพติดและ 
จัดท าป้า
ประชา 
สัมพันธ์แจ้ง
เบาะแสได ้
ตาม
เป้าหมาย 

-ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
ระดับหมู่บ้านมีความรู้
เพิ่มเตมิในการด าเนิน 
การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและ
มีทักษะเพิ่มขึ นในการ 
RE-X-RAY ข้อมูลผู้ค้า 
 ผู้เสพ ผูต้ิดยาเสพติด 

ส านัก 
ปลัดฯ 

อ าเภอ 
บ้านแหลม 

(ศูนย์ปฏิบัติ การ
ป้องกันและปราบ 

ปรามยา 
เสพติด 
อ าเภอ 

บ้านแหลม) 

รวม 3 โครงการ - - 33,000 33,000 33,000 33,000 - - - - 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวันให ้
แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะ 
กรรมการการ 
ศึกษาขั นพื นฐาน  
(สพฐ.) 

-เพื่อสนับสนุน 
เป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนตามที ่
กรมส่งเสรมิฯ 
แจ้งการจัดสรร 

-โรงเรียนวดัต้นสน 
-โรงเรียนวดัในกลาง 
-โรงเรียนบ้านแหลม 
(โดยใช้ยอดจ านวน
นักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน ของทุกปี) 

1,332,000 
788,000 

2,160,000 

1,332,000 
788,000 

2,160,000 

1,332,000 
788,000 

2,160,000 

1,332,000 
788,000 

2,160,000 

-ร้อยละของ 
นักเรียนกลุม่ 
เป้าหมาย 
ที่ได้รับ 
บริการ 
อาหาร 
กลางวัน 

-นักเรียนกลุม่ 
เป้าหมาย
ได้รับ 
บริการอาหาร 
กลางวันอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 
 

กองการศึกษา รร.วัดต้นสน 
รร.วัดในกลาง 
รรบ้านแหลม 

รวม 1 โครงการ - - 4,280,000 4,280,000 4,280,000 4,280,000 - - - - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการจดัการสัตว์ป่า
คุ้มครอง(ลิงแสม)นอก
พื นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้
พระราช บัญญัตสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่  
พ.ศ.2535 ในท้องที่
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 

-เพื่อลดปัญหา
ความเดือด ร้อน
จากการรบกวน
ของลิงและ
โรคตดิต่อ
ระหว่างคนกับลิง 
 

-สนับสนุนงบประมาณเป็น 
ค่าด าเนินการดังนี  
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 - - - -ร้อยละของ
จ านวนประชากร
ลิงที่ได้รับการ
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

-ลดปัญหาการ
เฝ้าระวังในการ
ดูแลทรัพยส์ิน
ของประชาชน
จากการรบกวน
ของลิง 

ส านัก 
ปลัดฯ 

เขตห้าม 
ล่าสตัว์ป่าพันท้าย 

นรสิงห ์

รวม 1 โครงการ - - 400,000    - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการจดั
กิจกรรมร่วม 
งานพระนครครีี
อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัด
เพชรบุร ี
 

-เพื่อร่วมสืบสาน
และฟื้นฟูธ ารงไว ้
ซึ่งขนบธรรมเนยีม 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของชาวจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งทรง 
คุณค่า ทั งในเชิง
ประวัติศาสตร ์
และโบราณคดีให้
ปรากฏแกส่ายตา
ประชาชาต ิ
 

-สนับสนุนงบประมาณใน
การจ้างเหมาตกแต่งรถ
ขบวนแห่ 2 คัน ประกอบ 
ด้วย ขบวนใหญ่1 คันและ
ขบวนย่อย 1 คัน จ้างเหมา
รถปั่นไฟส าหรับรถที่เข้า 
ร่วมขบวนแห่ทั ง 2 คัน 
และจ้างเหมาจัดท าป้าย 
ค าขวัญเข้าร่วมขบวนแห ่
เปิดงานพระนครคีร ี
(ช่วงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี) 

40,000 40,000 40,000 40,000 -จัดขบวนรถ
ตกแต่งเข้าร่วม
ขบวนแห่เปิดงาน
พระนครครีีได้ตาม
เป้าหมาย 

-ช่วยสร้างช่ือเสียง
เกียรตภิูมิของ
จังหวัดเพชรบุรีให้
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
กว้างขวางทั ง 
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

กองการศึกษา อ าเภอ 
บ้านแหลม 

(ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแหลม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 

โครงการจดั 
งานเปิดโลก
ทะเลโคลน  

-เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
-เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และส่งเสรมิรายได้ให้
ชาวอ าเภอบ้านแหลม
โดยน าสินค้าท่ีผลิตขึ น
ในพื นที่ ขายให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยตรง 

-สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตกแต่งสถานท่ี
จัดงาน การ
ประชาสมัพันธ์การจัด
งาน การจัดมหรสพและ
การจัดกิจกรรมการ
แข่งขันประเภทต่างๆใน
งาน (ระหว่างเดือน
เมษายนของทุกปี) 
 

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

-ช่ือเสียงและ
สินค้า ของอ าเภอ
บ้านแหลม เป็นที่
รู้จัก 
-ประชาชนในพื นท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ น 
 

กองการศึกษา อ าเภอ 
บ้านแหลม 

(ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านแหลม) 

รวม 2 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชน 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการซื อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ
และศูนย์ประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบ้านแหลม  
 

-เพื่อให้มีศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆและ
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื อ
จัดจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภออีกทั งเป็นศูนย์
ประสานงานต่างๆระดับ
อ าเภอตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  

-สนับสนุนงบประมาณ 
การด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื อ
จัดจ้างของ อปท.ในเขต
พื นที่อ าเภอบ้านแหลม 
ให้แก่ อบต.บ้านแหลม 

18,000 18,000 18,000 18,000 -ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้า
ตรวจสอบสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื อจัดจ้างของ
เทศบาลได้อีกหนึ่ง
ช่องทาง 

กองคลัง อบต. 
บ้านแหลม 

รวม 2 โครงการ - - 18,000 18,000 18,000 18,000 - - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

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

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้าและทางเท้า
ถนนบ้านแหลม-บาง
ตะบูน ตั งแต่ กม.
12+600 – กม.14 
+168  หมู่ที่ 7 

-เพื่อยกระดับผิว
จราจร 
-เพื่อแก้ไขปัญหา 
น ้าทะเลท่วมขัง 
ผิวจราจรเวลาที ่
น ้าทะเลหนุน 
-เพื่อรับน ้าจากผิว
จราจรและช่วยการ
ระบายน ้าจากเขต
ชุมชน 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
กว้าง 16.00 เมตร ยาว
1,568.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 
25,088 ตารางเมตร 

25,000,000 - - - -ถนน รางระบาย
น ้าและทางเท้า 
ได้รับการก่อสร้าง
ตามเป้าหมาย 

-เวลาน ้าทะเลหนุนไม่มี
น ้าท่วมขังผิวจราจร 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 
-น ้าเสียจากครัวเรือน
และจากผิวจราจรมีช่อง
ทางการระบายไมม่ีน ้า
ท่วมขังในที่หรือทาง
สาธารณะ 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ - - 25,000,000 - - - - - - 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อให้บริการประชาชนที่
เข้าไปใช้บริการในห้องคลัง
ความรู้ของเทศบาล 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000  
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้บริการประชาชนท่ี
เข้าไปใช้บริการในห้องคลัง
ความรู้ของเทศบาล 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
 

16,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

ส านัก 
ปลัดฯ 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้บริการประชาชนท่ี
เข้าไปใช้บริการในห้องคลัง
ความรู้ของเทศบาล 

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรอื 
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,300 - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้บริการประชาชนท่ี
เข้าไปใช้บริการในห้องคลัง
ความรู้ของเทศบาล 

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน  
1 เครื่อง 

2,800 - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการให้บริการ
ประชาชนด้านการบรรเทา
สาธารณภัยทีเ่พียงพอและ
เหมาะสม 

-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก
น้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
 

2,500,000 - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการเฝ้าระวังความปลอด 
ภัยแกป่ระชาชนในจุดที่เป็น
พื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาล 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที ่1 
-จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบท่ี 3 จ านวน 6 
ตัว พร้อมติดตั้งบริเวณสามแยกหน้า
เทศบาลทางเข้าหมู่ที่ 8 และบริเวณ
สามแยกกิ่งแก้ว พร้อมอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 
ช่อง จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง  จ านวน 1 ชุด จอภาพแบบ 
LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 21.5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA และขนาด 800 VA 
จ านวนอย่างละ 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบในการตดิตั้งและ
เดินสายสญัญาณ 

496,000 
 

- - - ส านัก 
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติ งาน 

-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.ยาวไม่นอ้ย
กว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า75 ซม.
จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท 

3,000 - - - กองการศึกษา 

8 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติ งาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็กส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ตัว 
 

1,500 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

กองการศึกษา 

9 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อช่วยบรรเทาความร้อน
แก่นักเรียนในห้องเรียน 

-จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 ตัวๆละ 
3,000 บาท 

12,000 - - - กองการศึกษา 

10 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ า
สะอาดไว้ดื่ม 

-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 3 ขั้นตอน
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 - - - กองการศึกษา 

11 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

-เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรยีน 

-จัดซื้อซอด้วง จ านวน 2 คันๆละ 
3,000 บาท  

6,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

กองการศึกษา 

12 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

-เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรยีน 

-จัดซื้อซออู้ จ านวน 2 คันๆละ4,000 
บาท 

8,000 - - - กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติ งาน 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆละ 
16,000 บาท 

32,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

กองการศึกษา 

14 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติ งาน 

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 
เครื่องๆละ 2,800 บาท 

5,600 - - - กองการศึกษา 

15 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ใช้
เพียงพอแก่การปฏิบัติ งาน 

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 6 
เครื่องๆละ 7,700 บาท 

46,200 - - - กองการศึกษา 

16 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

-เพื่อให้มียานพาหนะ 
ในการออกตรวจความ
สะอาดถนนและพื้นท่ี 
สาธารณะ 

-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 

- 38,000 - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

17 สาธารณสุข ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

-เพื่อใช้ในการเก็บขนเศษผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร เพื่อน าไป
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ 

-จัดซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต ์
ท าจากเหล็ก 6 หุน ล้อตุ๊กๆด้านใน
กว้าง 65 ซม. จ านวน 1 คัน 

- 12,000 - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

18 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อบริการประชาชนท่ีไปใช้
บริการเครื่องออกก าลังกาย
และสนามเด็กเล่นของ
เทศบาล 

-จัดซื้อเก้าอ้ีหินอ่อน ขนาดหน้าเกา้อี้
ไม่น้อยกว่า 35x80 ซม.สูง 37 ซม. 
จ านวน 10 ตัวๆละ 600 บาท 
 

6,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

กองการศึกษา 

รวม - - 3,160,400 50,000 - - - 
 

แบบ ผ.08 
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ส่วนที ่ 5  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ข้อ 28 โดยนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่ 361/2557  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557   

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มีมติให้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
เป็นรายปี แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
และเทศบาลจะส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์และในภาพรวมตาม
แบบประเมินที่ปรากฏในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะได้สรุปรวบรวมและเสนอความเห็นประกอบการรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือ
นายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

5.2 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 านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
และการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการวัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรม
ที่ปฏิบัติจากตัวชี้วัดและการประเมินโครงการจากผู้รับบริการ 
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5.3  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  โดยติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลการด าเนินงาน และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  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 
 
 
 


