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  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
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และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ และสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ในการประชุมวิสามัญ      
สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  2562  แล้วนั้น 
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ค าน า 
   
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนมีระยะเวลาห้าปี  ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการทบทวนให้จัดการประชาคมในระดับต าบล และให้ใช้รูปแบบการ
ประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ประกอบกัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งได้ก าหนดตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้จัดประชุม
ประชาคมระดับต าบลในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้เสนอปัญหา 
ความต้องการเพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยยึดความสอดคล้องของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัด   
นโยบายอ าเภอ  และนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความเป็นไปได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าแผนฯ  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาตามแผนฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่  จึงมีภารกิจที่
จะต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นไป ตามศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร  ดังนั้น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตามเป้าหมาย อันก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านไร ่
  หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด 
  หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน 
  หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด 
  หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551) 
  ตั้งอยู่เลขที่ 27/1  หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
  โทรศพัท์  032-419735 
  โทรสาร   032-419735 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของต าบลบ้านหม้อ  มีลักษณะสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของต าบลบ้านหม้อ  มีสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตร้อนชื้น แบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพื้นที่ต าบลบ้านหม้อ ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย เหมาะ
ส าหรับการปลูกข้าว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลบ้านหม้ออาศัยน้ าจากคลองชลประทาน 1 สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 
2, 3, 5, และหมู่ที่ 6  และแม่น้ าเพชรบุรีซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2, และหมู่ที่ 3  เพ่ือใช้ในการอุปโภค-
อุปโภค และใช้ในการเกษตรกรรม  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค -บริโภค  บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้
น้ าประปา เนื่องจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอยู่ในพื้นท่ีต าบลบ้านหม้อ 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีป่าไม้  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า ๒ 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  โดยหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหม้อได้มีการแก้ไขปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นและการเสนอปัญหาของประชาชนผ่านการ
ประชุมประชาคมระดับต าบล และการประชุมคณะกรรมการสภาพลเมือง  จากผลการประชุมทุกครั้งประชาชน
ให้ความสนในเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  โดยแบ่ง
เขตการปกครอง ดังนี้ 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลบ้านหม้อ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ พ.ศ. 2539  มีพ้ืนที่ 6.9 
ตารางกิโลเมตร หรือ 4,324 ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ  4  กิโลเมตร 
  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลไร่ส้ม   อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลต้นมะม่วง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี   

    เทศบาลต าบลบ้านลาด    อ าเภอบ้านลาด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี   

   ต าบลต้นมะม่วง   อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ต าบลคลองกระแชง    อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลไร่ส้ม     อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
    ต าบลบ้านหาด     อ าเภอบ้านลาด 
  ต าบลบ้านหม้อแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านไร ่
  หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด 
  หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน 
  หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด 
  หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านหม้อ เป็น 1 เขตเลือกตั้ง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ เป็น 6 เขตเลือกตั้ง 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2556) 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  5,728  คน 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  5,711  คน 
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3. ประชากร   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย 
1 บ้านไร่ 299 350 315 
2 บ้านไร่พะเนียด 239 231 248 
3 บ้านเหมืองทะโมน 1,163 1,241 1,095 
4 บ้านหลุมดิน 833 1,030 857 
5 บ้านโคกมะกรูด 1,231 1,143 946 
6 บ้านร่วมพัฒนา 582 605 448 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายทะเบียนและบตัร อ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่  เนื่องจากอยู่ใกล้เขต
เมือง ประชาชนจึงน าบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนประจ าจังหวัดซึ่งมีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีด้าน
การศึกษามากกว่า  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ เด็กบางส่วนที่มีพัฒนาการทางด้านการศึกษาช้าและทางโรงเรียน
มีการจัดให้เรียนพิเศษนอกชั้นเรียนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา 
 4.2 สาธารณสุข 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง  
ไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
  - ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนต าบลบ้านหม้อ (Primary Care Center) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง 
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  - โรงพยาบาลเอกชน    จ านวน  1  แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  2  แห่ง 
  - คลินิกเฉพาะทาง  จ านวน  2  แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ พบว่ามีผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว่าน้อย  และ
ยังไม่พบผู้ค้าในพ้ืนที่ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้น า  ประชาชน  กลุ่มองค์กรในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็น
เรื่องของทางอ าเภอหรือส านักงานต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ให้ความร่วมมือ
ในเรื่องนี้มาโดยตลอด   

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสานการท าบัตรผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
  5. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับ
กองทุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านหม้อ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ 
   ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผ่านพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาด  ต าบลบ้านหม้อ  เข้าสู่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ถนนสมานประชากิจ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บ้านลาด  ต าบลบ้านหม้อ เข้าสู่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   ถนนบันไดอิฐ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่
ต าบลบ้านหม้อ เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี 
   ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนลูกรังและหินคลุก 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้และได้รับการจัดสรรจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 5.3 การประปา 
 เนื่องจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ จึงเป็นผลให้
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อทุกหลังคาเรือนมีน้ าประปาใช้ตลอดทั้งปี 

 5.4 โทรศัพท์ 
  1. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ  จ านวน 5 ตู้ 
  2. จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ เนื่องจากมีศูนย์บริการลูกค้า
สาขาเพชรบุรี ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านหม้อ 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ต าบลบ้านหม้อเป็นต าบลที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก ท าให้
การใช้ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ได้รับความสะดวกสบาย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ฯลฯ  เนื่องจากต าบลบ้านหม้อมีพ้ืนที่เป็นกึ่งเมือง
กึ่งชนบท  การขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่ามีบ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมลดน้อยลง 

 6.2 การประมง 
 ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ มีการท าประมงจ านวน 2 ครัวเรือน โดยอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน   

 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น การเลี้ยงโค  
สุกร  ไก่  เป็ด  ตามล าดับ   

 6.4 การบริการ 
โรงแรม รีสอร์ท  6 แห่ง 
ร้านอาหาร  8 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  1 แห่ง (ท่ารถตู้เขาวังเมืองใหม่) 
ร้านเกมส์  1        แห่ง  (ซอยบันไดอิฐ 8) 
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 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้น เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างอ าเภอ 
   6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน  1  แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   2 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 1     แห่ง 
บริษัท   2 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  1 แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  2 แห่ง ตลาดนัด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ  36 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๑      แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1  กลุ่ม  คือ กลุ่มเกษตรท าสวน 
 

๖.๘ แรงงาน 
  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย จึงไม่มี
การจ้างแรงงาน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลบ้านหม้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและส านักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ 

จ านวน  3  แห่ง ดังนี ้
7.1.1 วัดประดิษฐวนาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
7.1.2 วัดเสาธงเรียง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
7.1.3 วัดคงคารามวรวิหาร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
7.1.4 ส านักสงฆ์ถ้ าหว้า  ตั้งอยู่เลขท่ี 469/1  หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ มีหมู่บ้านที่จัดท าเห่เรือบกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ได้แก่      

หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด   

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ต าบลบ้านหม้อมีสินค้าพ้ืนเมือง คือ กล้วยกวน  โรงกวนตั้งอยู่หมู่ที่  1  ต าบลบ้านหม้อ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี    

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า    

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเข่ือนแก่งกระจานโดยไหล
ผ่านแม่น้ าเพชรบุรี  และคลองชลประทาน 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา  โดยส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อ ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อจึงมีน้ าประปาใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 8.2 ป่าไม้   ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่มีป่าไม้ 
 8.๓ ภูเขา  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหม้อไม่มีภูเขา 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า 

สถานประกอบการตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคัง่  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๑. ความเป็นมา 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ  การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2561  

๒. สาระส าคัญ 
    ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล

ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ เป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม  ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทาย ต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ใน ระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้า
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มาเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับ ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากร
ไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ 
การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความ
ครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า ในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความ
ยากจนยังคงเป็น ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟูการใช้และการรักษาทรัพยากร  
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ  ประชาชน ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลด  ความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่ เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ให้เกิดความรักและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและ วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนา ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต  ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น ประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ ประเทศเพ่ือน
บ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้ ความส าคัญกับปัญหา
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน  หลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน  และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่
มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิ
องค์การระหว่างประเทศและ บรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรม ข้าม
ชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง  ในทางกลับกัน 
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิเทคโนโลยี  ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี  พันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้
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เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขัน
ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น ในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตใหม่ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผล ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

    ๒.2 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
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พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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๒.๓  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑ ) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ   (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๖ 

 

กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒ .๕ .๓ กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้ งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๗ 

 

ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่
ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจาก
ร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
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ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ 
GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๑๙ 

 

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุร กิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้าน
วน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมด
มาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
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๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ ยงต่อการล่ม
สลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่
ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่ างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความ เห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต

ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้า
ลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่า
ชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า 
ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มี
ปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของ
ความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่ม
น้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการ
ส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
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ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่
ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
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ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วน
ตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและ
ข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี 
ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มาก
ขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลาย
ส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จาก
กลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 
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(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 
จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วง

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓)ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากขึ้นเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวม
จะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง 
(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย      
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครอง
ชีพของประเทศส าคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คนและคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑คนการขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะ
ค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปี 

 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๒๗ 

 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล  า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตรรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึนจะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐเอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ
มาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจาย
อ านาจและจัดภารกิจอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษา
วินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคมมี
ระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคมอาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่ องที่



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๒๘ 

 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจเพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณาทบทวนแนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น
ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ มากขึ้นนับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัก
อาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอ่ืนๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึงยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มี ความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อใน
สังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชนนอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค .ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ปีโดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ข้อ
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และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลดความไม่
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียมความ
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความม่ันคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิ มป ระสิ ทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิ บ าล ในการบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่ วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 
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เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้
เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็น
ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้า
เป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้
เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ าใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
บริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้ าและทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลั งงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
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โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยื นใน
ระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้ เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพ
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ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม  (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชนและ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ .
ทรัพยากรน้ าพ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรมเช่นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบ
คมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลั งงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือ
การกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -
ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
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ข้อมูลเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต  

  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่รวมกัน 13,881.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ( ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี )  
  ทิศใต้ ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ( ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์
ธานี)  
  ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย กรุงเทพมหานคร  
  ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  1) ลักษณะภูมิประเทศ  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 402.82 กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรสาคร 42.04 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงคราม 21.20 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 89.71 กิโลเมตร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 246.85 กิโลเมตร (ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จ.
เพชรบุรี) 2561 ) และเป็นปากแม่น้ าส าคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย คือ แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง 
แม่น้ าเพชรบุรี และ แม่น้ าปราณบุรี ด้านทิศตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะ
เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาดต่ าลงมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ าแบ่งน้าส่วนหนึ่งไหลลงสู่
พม่า และอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ าของแม่น้าเพชรบุรี  แม่น้ าปราณบุรี และมีแม่น้ าลา
คลองหลายสาย ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเหมาะแก่การท านา ท าสวน ท านาเกลือ 
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
  
2) ลักษณะภูมิอากาศ  
  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน อิทธิพลของลมที่พัดมาจากทิศใต้ และ
อิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส โดยแบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์  
3) การเมืองการปกครอง  
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งเขตการปกครองแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้  
  จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1 อบจ. 3 อ าเภอ 40 ต าบล 12 เทศบาล 25 อบต.  
  จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 1 อบจ. 3 อ าเภอ 34 ต าบล 7 เทศบาล 26 อบต.  
  จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 1 อบจ. 8 อ าเภอ 93 ต าบล 15 เทศบาล 69 อบต.  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1 อบจ. 8 อ าเภอ 48 ต าบล 16 เทศบาล 44 อบต. 
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3.1 โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค  
  1) ไฟฟ้า จากข้อมูลสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 
11,570 ล้านหน่วย จากจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 735,693 ราย ส าหรับจังหวัดที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร  247,145 ราย  ประจวบคีรีขันธ์  222,641 ราย  เพชรบุรี 199,306 ราย และ
สมุทรสงคราม 66,601 ราย ตามล าดับ  
  2) ประปา จากข้อมูลสถิติการผลิตและการจ าหน่ายน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ปีงบประมาณ 2556 – 2560 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้มปริมาณการใช้น้ าประปา
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้น้ าประปารวม
ทั้งสิ้น 128 ล้านลบม . จากจ านวนผู้ ใช้น้ าประปา  272,474 ราย ส่วนใหญ่อยู่ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
125,941 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 62,312 ราย เพชรบุรี 52,040 ราย และสมุทรสงคราม 32,181 ราย 
ตามล าดับ  
  3) การคมนาคม ทางบก เส้นทางกรุงเทพฯ (ธนบุรี-ปากท่อ) - สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม         
(เพชรเกษม) - เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ทางรถไฟ ใช้ขบวนรถไฟสายใต้ คือ เริ่มจากสถานีรถไฟหัวล าโพง 
(กรุงเทพฯ) และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อีก
เส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่นเริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ่ - มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และจากสถานี
บ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม - แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ทางน  า มีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ และท่าเทียบเรือเพ่ือการประมงในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ส่วนในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามเป็นการทางคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในจังหวัด  
  ทางอากาศ มีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น คือ ท่าอากาศยานหัวหิน 
  4) แหล่งน  าส าคัญ แม่น  าท่าจีน เป็นแม่น้ า สายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีต้นก าเนิด
จากแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
และไหลผ่านอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร ความยาว 325 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสายน้ าธรรมชาติที่ใช้เพ่ือการเกษตร ครัวเรือนและการ
คมนาคมขนส่งทางน้ า  
แม่น  าแม่กลอง เป็นแม่น้าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต้นก าเนิดจากจังหวัดกาญจนบุรีไหลผ่าน
จังหวัดราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแม่น้ า ที่ใช้เพ่ือการเกษตร
และการคมนาคมขนส่งทางน้ า  
แม่น  าเพชรบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกของ
จังหวัดไหลผ่าน อ าเภอแก่งกระจานอ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอเมืองฯ แล้วลงสู่อ่าวไทย ที่อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร แม่น  าปราณบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีผ่านอ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี ลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากน้ าปราณ
บุรีซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรนอกจากนี้ ยังมีแหล่งกักน้ าขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชลประทาน และเป็น
โรงไฟฟ้าพลังน้ าที่ส าคัญคือ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 
3.2 ด้านเศรษฐกิจ  
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  จากข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พบว่ามีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2556 ที่กลุ่มจังหวัดฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพียง 466,231 
ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 471,156 ล้านบาท เนื่องจากภาคการ
ผลิตซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ เกิดการชะลอตัวจากปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
ขาดแคลนวัตถุดิบ 
 
3.3 ด้านสังคม  
 ด้านประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประชากรมีลักษณะผสมผสาน มีวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่หลากหลาย จากข้อมูลจานวนประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2558-2560 
พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ร้อยละ 1 
ต่อปี โดยในปี 2560 กลุ่มจังหวัดฯ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,788,721 คน แบ่งออกเป็น ชาย 870,496 คน 
และหญิง918,225 คน 
 1) ประชากรสูงอายุ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) หมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนของ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10 % ของประชากรโดยรวมทั้งประเทศ น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของประชากร
ที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ที่ส่งผลกระทบ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2558 - 2560 พบว่า กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 มีจานวนผู้สูงอายุ (มากกว่า 60ปี) เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 3-7 และ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชากรสูงอายุต่อประชากรทั้งหมดของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เท่ากับ ร้อยละ 16.7 โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก
ถึงร้อยละ 20.8 ส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีสัดส่วน ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 13.7   
 

3.4 ด้านการศึกษา  
 1) จังหวัดสมุทรสาคร สถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 160 แห่ง 
แยกเป็นสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 114 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 23 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 3 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 
แห่ง และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report): โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
 2) จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามมีจ านวนสถานศึกษา รวมจานวน 104 แห่ง อยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองจ านวน 47 แห่ง ในอ าเภอบางคนที จ านวน 21 แห่ง และในอ าเภออัมพวา จานวน 36 แห่ง 
ทั้งนี้ จังหวัด มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด จ านวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นอกจากนี้ มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จ านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยเขตสมุทรสงครามและสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวง
ชน 
 3) จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 293 แห่ง แยกเป็น สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 242 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 23 
แห่ง ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 8 แห่ง ส านักงานการอุดมศึกษา 3 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14 แห่ง และสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง 
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 4)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 301 แห่ง แยก
เป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 231 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 36 แห่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 8 แห่ง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 
แห่ง 
3.5 ด้านศาสนา  
 1) จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสาย
รามัญ โดยคนไทยเชื้อสายรามัญได้ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99) นับถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามล าดับมีศาสนสถาน จ านวน 349 แห่ง 
ประกอบด้วย วัดจ านวน 108 แห่ง จ านวนพระภิกษุ รวมโดยประมาณ 2,015 รูป (มหานิกาย 1,897 รูป 
ธรรมยุต 118 รูป) สามเณร ประมาณ 161 รูป (มหานิกาย 151 รูป ธรรมยุต 10 รูป) โบสถ์คริสต์ จานวน 2 
แห่ง มัสยิด จ านวน 1 แห่ง  
 2) จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยโครงสร้างทางสังคมของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยผู้มีเชื้อชาติไทยเป็นส่วน
ใหญ่ โดยส่วนมากนับถือ ศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นชาวจีน และมอญ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบสุขร่มเย็นมาแต่โบราณ มีฐานะค่อนข้างดียึดมั่นใน
ขนบประเพณีและศาสนา วัดวาอารามมากมายและหนาแน่น นอกจากนี้ ยังมีอารมณ์ศิลปินกับการดนตรี มีนัก
ดนตรีที่มีชื่อเสียงของไทย ถือก าเนิดในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่หลายท่านด้วยกัน มีวัด 110 วัด มัสยิด 1 แห่ง 
โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง มีจานวนพระภิกษุ รวมโดยประมาณ 1,460 รูป (มหานิกาย 1,396 รูป ธรรมยุต 64 รูป) 
สามเณร ประมาณ 52 รูป (มหานิกาย 45 รูป ธรรมยุต 7 รูป) 
 3) จังหวัดเพชรบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.67 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
3.26 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.07 นอกนั้นเป็นศาสนาอ่ืน ๆ มีวัด 269 วัด มัสยิด 14 แห่ง โบสถ์คริสต์ 8 
แห่ง มีจานวนพระภิกษุ รวมโดยประมาณ 3,052 รูป (มหานิกาย 2,801 รูป ธรรมยุต 251 รูป) สามเณร 
ประมาณ 166 รูป (มหานิกาย 127 รูป ธรรมยุต 39 รูป)  
 4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสต์ตามลาดับ ผู้นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 511,426 คน คิดเป็น 99.02 % มีวัดจ านวน 233 วัด 
วัดพระอารมหลวง 4 แห่ง ที่พักสงฆ์ 86 แห่ง (มหานิกาย 76 แห่ง ธรรมยุต 10 แห่ง) สานักสงฆ์ 52 แห่ง สา
นักปฏิบัติธรรม 26 แห่ง (มหานิกาย 2 แห่ง ธรรมยุต 2 แห่ง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัด
ธรรมมิการรามวรวิหาร1 แห่ง จ านวนพระภิกษุ รวมโดยประมาณ 2,897 รูป (มหานิกาย 2,696 รูป ธรรมยุต 
201 รูป) สามเณร ประมาณ 212 รูป (มหานิกาย 156 รูป ธรรมยุต 56 รูป) ศาสนาอิสลาม รวม 3,122 
คน คิดเป็น 0.60 % มัสยิด 13 แห่ง ศาสนาคริสต์ รวม 1,984 คน คิดเป็น 0.38 % โบสถ ์23 แห่ง 
3.6  ด้านสาธารณสุข  
 1) จังหวัดสมุทรสาคร สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร (A) 
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (M1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (S) (เป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 54 แห่ง และมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 5 แห่ง (อยู่
ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 3 แห่ง เทศบาลนครอ้อมน้อย จ านวน 1 แห่ง และเทศบาลเมืองกระทุ่ม
แบน จ านวน 1 แห่ง) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน มีโรงพยาบาล
เอกชน จ านวน 6 แห่ง สถานพยาบาลประเภทมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จ านวน 1 แห่ง คลินิกเวชกรรม 
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จ านวน 129 แห่ง คลินิกทันตกรรม จ านวน 35 แห่ง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน 82 แห่ง คลินิก
การแพทย์แผนไทย จานวน 8 แห่ง และคลินิกอ่ืน ๆ (กายภาพบาบัด, เทคนิคการแพทย์, สหคลินิก) จ านวน 
13 แห่ง  
 2) จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป ๓๖๐ เตียง ๑ 
แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง สถานีอนามัย ๑ แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๔๙ แห่ง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ๔ แห่ง ส าหรับสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง และคลินิก-สถาน
บริการด้านเทคนิคการแพทย์ 56 แห่ง  
 3) จังหวัดเพชรบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง 
(ตามกรอบ 365 เตียง เตียงจริง 478 เตียง) โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ( 60 เตียง 2 แห่ง 30 เตียง 5 แห่ง) 
โรงพยาบาลของรัฐสังกัดอ่ืน (กระทรวงกลาโหม) 1 แห่ง 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
117 แห่ง สถานีอนามัย สังกัด อบต. 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 3 แห่ง (เทศบาลเมือง
เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอา เทศบาลต าบลบางตะบูน) สถานีกาชาด 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง รวม 
200 เตียง สถานพยาบาล 1 แห่ง ขนาด 10 เตียง คลินิกเวชกรรม 70 แห่ง คลินิกทันตกรรม 20 แห่งคลินิก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 51 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 แห่ง สห
คลินิก 1 แห่ง คลินิกกายภาพบาบัด 1 แห่ง คลินิกการผดุงครรภ์ชั้นสอง 10 แห่ง และคลินิก เวชกรรมเฉพาะ
ทาง 1 แห่ง  
 4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ / เอกชน รวมทั้งสิ้น 95 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งแบ่งเป็นระดับทุติยภูมิ  และระดับตติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F 2) 5 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (M2) 1 แห่ง สาหรับ
ระดับตติยภูมิ มี 2 แห่ง คือโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 81 แห่ง ครอบคลุมทุกต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 
แห่ง โรงพยาบาลภาครัฐอ่ืนอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง (โรงพยาบาลค่ายธนะ
รัชต์ และโรงพยาบาลกองบินโรงพยาบาลสังกัดสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ( สถานีกาชาด
อ าเภอหัวหิน) และโรงพยาบาลเอกชนอีกจานวน 3 แห่ง (โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัว
หิน และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวาศรม) รวมทั้งสิ้น 1,337 เตียง 
3.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ดิน ป่าไม้ ทะเล และชายฝั่ง ที่
มีความส าคัญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก การประมง การท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประชากร 
ในพ้ืนที่ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ส าคัญอันดับแรก 
คือ ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกท าลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน การประกอบ
อาชีพ การเกษตร และการท่องเที่ยวด้วย ด้านปัจจัยภายนอกจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันก าลัง
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
 
1) ทรัพยากรดิน ลักษณะของดินในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดฯ มีความหลากหลายสามารถท าการเกษตรได้
หลาย รูปแบบ ทั้งท านา ปลูกพืชไม้ผล พืชไร่ โดยจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า
การใช้ ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม ้ 
 
 

จังหวัด ลักษณะดิน 
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สมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม 

สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1.พ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินเลน อยู่ในพื้นที่ที่ติดทะเล เนื้อดินเค็มจัด เป็นดิน
เหนียว โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ส าหรับท าน าเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
กะพง และปลาน ากร่อยต่าง ๆ พ้ืนที่บางส่วนใช่ท าสวนมะพร้าว 
2.ดินเหนียวซึ่งมีดินร่วนบน อยู่ในพื้นท่ีที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป ทั้งท่ีน้ า
ทะเลท่วมถึง และท่วมไม่ถึง ใช้เป็นที่ท าการเกษตรกรรม ปลูกผัก ผลไม้ และ
ดอกไม้ 

เพชรบุรี ลักษณะดินของจังหวัดส่วนใหญ่เป็น 
1.ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายในพื้นที่บริเวณท่ีราบตอนกลางของ
จังหวัด2.ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวดและเศษหินในบริเวณท่ีราบสูงทางด้าน
ตะวันตก 

ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะการเกิดของดินจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1.ดินเหนียว-ดินทรายหรือดินทรายในเปลือกหอยทะเลส่วนบริเวณริมชายฝั่ง
ทะเลน้ าทะเลพัดทรายลงมากองไว้ 
2.ดินร่วนปนทราย อาจจะมีดินเหนียวเป็นจุดบริเวณท่ีราบสองฝั่งน้ า หรือ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดกึ่งลาดชัน 
3.ดินทราย หรือหนค่อนข้างเป็นทราย พบในบริเวณพ้ืนที่ใกล้ภูเขา เกิดจาก
การสลายตัวอยู่กับที่ของดินเหนียวหยาบได้แก่หิน ทราย หรือหินแกรนิตท า
ให้เกิดดิน 

 ที่มา: ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2 พ.ศ. 2559  
 2) ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลพ้ืนที่ป่ารายจังหวัดของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 - 2559 ในภาพรวมพบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ้ืนที่ป่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่ามีเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นที่มีพ้ืนที่
ป่าเพ่ิมขึ้น ขณะที่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ป่ากลับมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 
พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่ป่ารวมกันเท่ากับ 3,744,931 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.7 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศไทย พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่เท่ากับ 2,203,742 ไร่ และพ้ืนที่
ป่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่เท่ากับ 1,500,769 ไร่  
 3) สิ่งแวดล้อม  
  สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดเกิดการเสื่อมโทรมจากการประกอบการอุตสาหกรรม โดย
ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ ปัญหาน้ าเสีย และการกาจัดขยะมูลฝอยแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการท าการ
เกษตรกรรมมี ลุ่มน้ าส าคัญ 5 แห่ง ประกอบด้วย ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าเพชรบุรี ลุ่มน้ าชายฝั่ง
ตะวันตก ลุ่มน้ าภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มน้ าเพชรบุรี อยู่
ในเกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรมเมื่อพิจารณาคุณภาพน้ ารายพ้ืนที่โดย เฉพาะอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเล
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่เกิดปัญหาคุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรม เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น ที่
รองรับการระบายของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษจากชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตรบนแผ่นดินลงสู่ทะเล 
โดยส่วนใหญ่เป็นบริเวณปากแม่น้ า เช่น ปากแม่น้ าท่าจีน และปากแม่น้ าแม่กลอง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และ
ประจวบคีรีขันธ์)(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
    เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีต้นทุนทางทรัพยากรการเกษตรและสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งผลให้
เกิดศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือการส่งออก รวมถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ส าคัญ รวมทั้งโครงการพระราชด าริอันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง โดยมีพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน
กับกลุ่มประเทศอาเซียน บริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และมุ่งเน้นฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และแก้ไขปัญหาสะสมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ฯลฯ  

  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด จากการรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนของภาคีการพัฒนา และเป็นไปตามศักยภาพและปัญหาของกลุ่มจังหวัด  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องและความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม 

“ เป็นฐำนกำรผลิตภำคกำรเกษตรและอำหำรปลอดภัย อุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แหล่งท่องเที่ยวชั้นน ำเชิงธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำ ” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัด
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์)(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ดังนี   
(พ.ศ.2560-2579) ดังนี  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร โดยเน้น
บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้า
ด้านการเกษตร และการพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชอันเป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
ตลอดทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุน ซึ่งการสร้างต้นทุนดังกล่าวจะท าให้เกิด “ฐาน” ที่จะก่อให้เกิด
ทั้งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการลงทุน และเป็น “ฐาน” เพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อการ
ท่องเที่ยว การค้า และพื นที่ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นหนักการเพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและช่องทางการตลาดเพ่ือเป็นฐานในการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดฯ   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และการเรียงหินใหญ่กันคลื่นใน
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นการสูญเสี ยดินแดน ทรัพยากรธรรมชาติ  
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และทรัพย์สินของประชาชน ราชการ และนักลงทุน ตลอดทั้งก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นจะต้องหยุดการกัดเซาะให้มี
ประสิทธิผล รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือรักษา 
“ฐาน” ของการลงทุนและสร้างรายได้ในพื้นที่  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยการสร้าง
โอกาสในการค้าการลงทุน เช่น การสนับสนุนช่องทางการการตลาด การพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการ 
และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการคิดนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างฐานที่มีความพร้อมทั้ง
บุคลากรหรือผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการลงทุนต่อไปเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สามารถบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
จึงได้ด าเนินโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการการแก้ปัญหาและความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช่องทางการตลาด ตลอดจนการด าเนินโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-256๕)(ฉบับทบทวน) 
ขนาดที่ตั งและอาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบุรีมีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตารางกิ
เมตร หรือ 3,890,711 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ทิศใต้  ติดกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก  ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า 
 วิสัยทัศน์(Vision) 
  “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 
 ทั้งนี้ได้ก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในรอบ พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  
 เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้จากการเพ่ิมขึ้นของ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบ ธุรกิจ
พอเพียงทั่วทั้งจังหวัด  
 เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ดินและน้ าเหมาะกับการเกษตร เป็น  
เมืองสิ่งแวดล้อมดีอากาศบริสุทธิ์น่าอยู่และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอ้ืออาทรต่อกันสังคมแห่ง  
โอกาสส าหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล  
แบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  
 เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทาง  
อาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน  
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 เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบ 
ครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยว  
เชิงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ รรม 
ประวัติศาสตร์และศาสนา 
 พันธกิจ(Mission) 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2.  เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร
ให้มศีักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4.  เสริมสร้างสังคมคุณภาพ  ให้มีสุขภาวะ เรียบรู้และปรับตัว ได้อย่างมีศักยภาพในการ
จัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
  5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
  6.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
  7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 เป้าประสงค์รวม(Ultimate Goal) 
 1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
 2. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และสังคมเป็นอย่างท่ัวถึงท้ังจังหวัด ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง  
 3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการด าเนิน
ชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง  
 4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขีด 
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue) 
 จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น  าหนักใน
การพัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
 1. การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร
แบบ ครบวงจร  
 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์ 
พระราชา  
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
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 เป้าประสงค์ (Goal)  
 1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 
ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง  
 2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ  
การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา  
 3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวั ด 
ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  
 4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร สามารถ  
สร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน  
 5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0  
 6 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดีปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้าน  
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ  
 7 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ  
พร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระเทศ  
 8 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่  
เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 9 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการของ  
องค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล  
 10 พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลง อย่าง  
ต่อเนื่อง  
 11 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร  
คุณภาพ  
 12 การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วนมีส่วนร่วม จนสามารถลด 
ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง  
 13 จังหวัดเพชรบุรีมีสิ่งแวดล้อมที่มีสามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่  
 14 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุน 
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
 กลยุทธ์(Strategy) 
 1 ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคม  
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวง และปริมณฑล  
 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคของจังหวัดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาเมือง  
 3 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์และแข่งขันได้  
 4. พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม  
 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติและการเติบโตสู่ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว  
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 6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และรองรับสังคม 
ดิจิทัล  
 7 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน  
สวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้  
 8 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล  
 9 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐ  
เพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย  
 10 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจ  แห่ง
รัฐทั่วทุกพ้ืนที่  
 11 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดีและอยู่ดีมีสุขด้านกลไกชุมชน และความ 
ฉลาดรู้ของตนเองอย่างเท่าทัน  
 12 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง 
โปร่งใส  
 13 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ตลอดทั้งต้นน้ า  กลางน้ า ปลายน้ า  
 14 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ 
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
 15 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติและการจัดการในระดับสากล  
 16 ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

1) การพัฒนาความมั่งคั่ง  
ด้านเศรษฐกิจจากฐาน การ
ท่องเที่ยว การค้า การ
บริการ และการเกษตร 
แบบครบวงจร 

1 เพชรบุรีมคีวามเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจ 
มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกจิฐานชุมชน
เข้มแข็ง  
2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
จังหวัด สะดวก ปลอดภยั เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ รองรับ การค้า การเกษตรการ
ท่องเที่ยวและ การพัฒนา  
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีความ 
เข้มแข็ง ครบวงจร เช่ือมโยงระหวา่ง จังหวัด 
กลุ่มจงหวัด ยกระดับสู่ภมูิภาค อาเซียน และ
นานาชาติ  
4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรมี
คุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทาง
การเกษตร สามารถสร้าง รายได้ให้กับจังหวัด 
สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน 
ประชาชน  
5 ภาครัฐมีความพร้อมในการหนนุ เสริมการ
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 

1.1 ยกระดบัการค้าการลงทุน การ บริการของ
จังหวัดรองรับการเติบโต ของเมือง การเปิด
ประชาคมอาเซียน และ การขยายตัวของเมือง 
หลวงและปริมณฑล  
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 
สาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการ เติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เมือง  
1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวท่ี
เข้มแข็ง มีคุณภาพ ม ีเอกลักษณ์และแข่งขันได ้ 
1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมการเกษตร และ การเติบโตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง รองรับการ
ท่องเที่ยว การเช่ือมโยง เมืองกับนานาชาติและ
การเติบโตสู ่ประเทศท่ี พัฒนาแลว้  
1.6 พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับ การ
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทย แลนด์ 4.0 และ
รองรับสังคมดิจิทัล 

2) การเสริมสรา้งความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย 
และ สังคมคุณภาพท่ี
พึ่งตนเองได ้ด้วยศาสตร์
พระราชา 

2.1 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่คนสขุภาพดี
ปัญหาความไม่ปลอดภยั ปัญหา สงัคมของ
จังหวัดในทุกด้านลดลงอย่าง ต่อเนื่องจนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและ เป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศ 2.2 เพชรบุรีเมืองแห่งการ
เรียนรู ้ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงจังหวัดเพชรบรุีมีความ พร้อมใน
การเป็นเมืองที่พอเพียงของ ประ เทศ 
2.3 หมู่บ้านมีศักยภาพในการ พึ่งตนเองสูง 
ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วย หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที ่เข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  
2.4 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมี
คุณภาพ การบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาล 
การบริการขององค์กร ภาครัฐและ
ประสิทธิภาพในการ ขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดพัฒนาสู ่สากล 

2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริม
การสร้างและขยายระบบ สวัสดิการชุมชน ทุน
ชุมชนสวัสดิการ สังคมเพื่อร่วมสรา้งสังคมเมือง
เพชรบุร ีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้  
2.2 เสรมิสร้างความพร้อมของจังหวัด ให้มี
ศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการ เรียนรู้พร้อม
รบการเปลี่ยนแปลงก้าว สู่สากล 
2.3 เสรมสร้างความมั่นคงและความ สงบ
เรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบรู
ณาการภาครัฐ เพื่อความมั่นคงของพื้นที่แบบ
เข้มข้น และทันสมัย  
2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลือ่มล้ าทาง
สังคม เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติการเชิงรุกของ
ภารกิจแห่งรัฐทั่ว ทุกพื้นที่  
2.5 สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เขม้แข็ง เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดีและอยู่ดีมสีุข ด้านกลไก
ชุมชน และความฉลาดรู้ของ ตนเองอย่างเท่าทัน 
2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน รัฐที่มี
ความเข็มแข็ง และสร้างสรรค ์สังคมเพชรบุรีที่
ซื่อตรง โปร่งใส 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
3) การบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุ 
และยั่งยืน 

3.1 พื้นที่ป่าเพิ่มมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบรูณ ์ปัญหาภยัทางธรรมชาติ
ลดลง อย่าง ต่อเนื่อง  
3.2 จังหวัดเพชรบุรมีีดิน น้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อ
การพัฒนาการเกษตรคณุภาพ  
3.3 การบริหารจัดการภยัพิบัติทาง 
ธรรมชาตมิีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วน มีส่วน
ร่วม จนสามารถลดปญัหาได ้อย่างต่อเนื่อง  
3.4 จังหวัดเพชรบุรมีีสิ่งแวดล้อมที่มี 
สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้ทั่ว
ทุกพื้นที่ 3.5 จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน 
สามารถจัดการพลังงานเพื่อลดต้นทุน ทาง
การเกษตรและหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 

3.1 พัฒนากระบวนการจดัการและ การใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน รองรับการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการดูแล คุณภาพชีวิตประชาชน 3.3 
พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่า อยู่สะอาด ร่ม
รื่น ด้วยธรรมชาติและ การจัดการในระดับสากล  
3.4 ส่งเสริมการจัดการพลังงานท่ี ยั่งยืน และ
การใช้ประโยชน์อย่างรู ้คุณค่ารองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและ การเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต และ
การเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ   กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
๔.๐ มีดังนี ้
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 ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ ม อ าห าร   เก ษ ต ร  แล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่ นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เท ค โน โล ยี ส ม อ งก ล ฝั ง ตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อ าทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
แผนพัฒนาอ าเภอเมืองเพชรบุรี(พ.ศ.2561-2564) 
 ความเป็นมาของอ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี เดิมชื่อว่า อ าเภอคลองกระแชง ได้รับการ
จัดตั้งให้เป็นอ าเภอเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการอยู่ในเขตต าบลคลอง
กระแชงในอดีตใช้พ้ืนที่ของวัดพลับพลาชัยเป็น ศูนย์ราชการของอ าเภอคลองกระแชง ภายหลังจึงได้มีการย้าย
ออกจากวัดพลับพลาชัย เนื่องจากพ้ืนที่ของวัดคับแคบ แต่ก็ไม่ไกลสถานที่เดิมยังอยู่ในเขตต าบลคลองกระแชง
เหมือนเดิม ซึ่งอยู่ตอนกลางของอ าเภอเมืองเพชรบุรี ด้านทิศ ตะวันออกของต าบลติดกับแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งเป็น
สายน้ าที่ส าคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวเมืองเพชรมายาวนาน การที่  อ าเภอคลองกระแชงเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ
ของจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเมืองเพชรบุรี และยังได้มีการ  ยุบพ้ืนที่บางต าบลในเขตอ าเภอ
บ้านแหลม แล้วน ามาอยู่ในเขตการปกครองของ อ าเภอเมืองเพชรบุรี และยังได้มีการ  ยุบพ้ืนที่บางต าบลในเขต
อ าเภอบ้านแหลม แล้วน ามาอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองเพชรบุรี อีกด้วยได้แก่ ต าบลนาพันสาม 
ต าบลหนองพลับเนื่องจากห่างไกลจากที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้มีประกาศตั้ง
อ าเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกท้องที่อ าเภอ จังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น ๒ อ าเภอ โดยอ าเภอที่ตั้งใหม่คือ 
อ าเภอท่าช้าง อ าเภอเดิมและเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอคลองกระแชง มีผลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ 
ค าขวัญอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
   “เขาวังคู่บ้าน  ขนมหวานเมืองพระ  เลิศล  าศิลปะ  แดนธรรมะทะเลงาม” 
ตราประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
   “ รูปเขาวัง ผืนนา และต้นตาลโตนด ” 
   เขาวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่ง ร.๔ สร้างและพระเจดีย์พระ ธาตุจอมเพชร 
นับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง  
  ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์  



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๕๑ 

 

  ต้นตาลโตนด หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัด 
ที่ตั ง  

  อ าเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน มีเนื้อที่ 
๒๘๓.๙๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๗๗,๔๓๘.๑๒ไร่  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ้านแหลม อ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร 
  การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นต าบล/
หมู่บ้าน ดังนี้ ๑.ต าบลหาดเจ้าส าราญ มี 7 หมู่บ้าน ๒.ต าบลหัวสะพาน มี 14 หมู่บ้าน ๓.ต าบลหนองโสน มี 7 
หมู่บ้าน ๔.ต าบลบ้านกุ่ม มี 13 หมู่บ้าน ๕.ต าบลหนองขนาน มี 13 หมู่บ้าน ๖.ต าบลดอนยาง มี 13 หมู่บ้าน 
๗.ต าบลโพพระ มี 11 หมู่บ้าน ๘.ต าบลช่องสะแก มี 10 หมู่บ้าน ๙.ต าบลนาพันสาม มี 9 หมู่บ้าน ๑๐.ต าาบล
ไร่ส้ม มี 9 หมู่บ้าน ๑๑.ต าาบลบางจาน มี 9 หมู่บ้าน ๑๒.ต าาบลธงชัย มี 9 หมู่บ้าน ๑๓.ต าาบลนาวุ้ง มี 9 
หมู่บ้าน ๔ ๑๔.ต าบลบางจาก มี 8 หมู่บ้าน ๑๕.ต าบลโพไร่หวาน มี 7 หมู่บ้าน ๑๖.ต าบลส ามะโรง มี 7 
หมู่บ้าน   ๑๗.ต าบลหนองพลับ มี 7 หมู่บ้าน ๑๘.ต าบลต้นมะม่วง มี 7 หมู่บ้าน ๑๙.ต าบลบ้านหม้อ มี 6 
หมู่บ้าน ๒๐.ต าบลต้นมะพร้าว มี 4 หมู่บ้าน ๒๑.ต าบลวังตะโก มี 3 หมู่บ้าน ๒๒.ต าบลเวียงคอย มี 3 หมู่บ้าน 
๒๓.ต าบลคลองกระแชง มี ๗ ชุมชน ๒๔.ต าบลท่าราบ มี ๑๐ ชุมชน รวม ๒๔ ต าบล ๑๘๔ หมู่บ้าน และ ๑๗ 
ชุมชน 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ชุมชนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การเกษตรได้มาตรฐาน อาหารมีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย” 
เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมลดความ
เหลื่อมล้ า มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 
 2. รักษาความมั่นคงของทรัพยากร สร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการอนุรักษ์ให้เกิดความคุ้มค่า 
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาชุมชนเมือง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลตาม
หลักปรัชญาพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
 1.บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่คุกคามสุขภาวะภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 
 2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง ขยายระบบสวัสดิการชุมชน/สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม 
 3. สร้างความพร้อมในด้านต่างๆเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง 
 4. เพ่ิมการบริการภาครัฐในเชิงรุกให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า 
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 5. เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 6.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้สามารถรองรับการคมนาคมทุกด้าน 
 7. อนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม 

 2. เสริมสร้างและพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร สร้างความม่ันคงทางอาหาร 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลดต้นทุน
การผลิต สร้างความร่วมมือด้านการแข่งขันกับตลาดภายนอก 
 2. พัฒนาแหล่งน้ า บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ทดแทน การใช้
ปุ๋ยเคมี และเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ หลากหลาย และปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้อ าเภอเมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มเพ่ือน/กลุ่มครอบครัว/กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มประชุมสัมมนา ฯลฯ 
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการให้บริการที่
ประทับใจ 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบดูแลความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
 4. ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2561-2565) 
 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร 
  - งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คลอง และระบบ
ชลประทาน 
  -งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเอดส์ 
  - งานด้านการศึกษา 
  - งานด้านสาธารณสุข 
  - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๕๓ 

 

  - งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  - งานด้านการพาณิชยกรรม 
  - งานด้านการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - งานด้านการท่องเที่ยว 
 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันการ
ทุจริต 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  
  - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน ์
“ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดี   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชน    พัฒนาทักษะทางการศึกษา 
ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย      ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ซ่ึงมา
จากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา
อ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
สามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   6  ด้านดังนี้   
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1 การพัฒนาด้านการคมนาคมและ

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และแหล่งน้ า 

แนวทางท่ี 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า บันไดลงท่าน้ า พนังกั้นน้ า ศาลาที่พักริมทาง 
แนวทางท่ี 2  ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาแหล่งน้ า ขยาย
เขตประปา 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางท่ี 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

3 การพัฒนาด้านสังคม แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างวิถีไทย 
แนวทางท่ี 2  สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 3  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ 
แนวทางท่ี 4  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
แนวทางท่ี 5  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 6  พัฒนาเครือข่ายองค์กรภายในชุมชนให้เข้มแข็ง 

4 การพัฒนาด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1  พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ
ระดับต าบล 
แนวทางท่ี 2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3  จัดระบบการจัดการขยะและระบบน้ าเสีย 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน สถานที่การออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา 

5 การพัฒนาด้านการบริการจัดการ แนวทางท่ี 1  การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ อบต. 
6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
โดยมุ่งเน้นลดรายจ่ายในครัวเรือน 
แนวทางท่ี 2  พัฒนาทักษะด้านการศึกษาและปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบล 
แนวทางท่ี 3  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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2.3 เป้าประสงค ์
 1. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งต าบล 
 2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าการด าเนินชีวิตแบบวีถีไทย 
 4. มีกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะที่มีมาตรฐาน 
 5. การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ตามหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี 
 6. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าการด าเนินชีวิตแบบวีถีไทย ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุก
ระดับและเกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม 

 2.4 ตัวชี วัด 
  ๑)  จ านวนระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึ้นและได้มาตรฐาน 

 ๒)  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
 ๓)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และตระหนักถึงการด าเนินชีวิตแบบวีถีไทย 
 ๔)  จ านวนปริมาณขยะที่มีการลดลง และได้รับบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข้ึน   

 ๕)  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 ๖)  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกระดับและเกิดการเรียนรู้อย่าง 
เท่าเทียม โดยการด าเนินชีวิตแบบวีถีไทย 
 

 2.6 กลยุทธ ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน  า 

  แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า บันไดลงท่า
น้ า ผนังกั้นน้ า ศาลาที่พักริมทาง 
  แนวทางท่ี 2 ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  แนวทางท่ี 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาแหล่งน้ า ขยายเขตประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างวิถีไทย 
  แนวทางท่ี 2 สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
  แนวทางท่ี 3 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
  แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
  แนวทางท่ี 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  แนวทางท่ี 6 พัฒนาเครือข่ายองค์กรภายในชุมชนให้เข้มแข็ง 
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4. การพัฒนาด้านด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะระดับต าบล 
  แนวทางท่ี 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางที่ 3 จัดระบบการจัดการขยะและระบบน้ าเสีย 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน สถานที่การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  แนวทางท่ี 1 การบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ อบต. 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยมุ่งเน้นลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนในต าบล 
  แนวทางท่ี 3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10)แผนงานงบกลาง 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นหม้อ 

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี   

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตยิุทธศาสตร์การพฒันาฉบบัที่ 12 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไก
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลา
ที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๕๙ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการก าหนดโครงสร้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานตามสายบังคับ
บัญชา 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
3. ท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเสียสละ 
สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและสามารถแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้ครอบคลุม 
5. หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ท า
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
6. มีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
7. มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน และหน่วยงานราชการอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การประสานงานและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในยังขาดประสิทธิภาพ 
3. ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจ ซึ่งมีความสับสนยุ่งยาก 
4. ข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
5. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่งพัฒนา 
6. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอต่อความ
จ าเป็นและความต้องการ 
7. ประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การประกอบอาชีพ 
8. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
9. ขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่ดีในการพัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิ่นและ
หน่วยงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร งบประมาณ 
โครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้ อบต. 
ด าเนินการแทน ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน และ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาด้านต่าง ๆ 
3. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของท้องถิ่น
ได้รับการยอมรับมากขึ้น 
4. การเดินทางสะดวกเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัว
จังหวัด สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
สะดวก 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้ในอนาคต 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สังคมมีการ
พัฒนา ท าให้การบริหารและการบริการ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

1. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา
ประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายตามไปด้วย 
2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ 
เกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ผลผลิตของประชาชนได้รับ
ความเสียหาย 
3. การเมืองเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงการบริหาร
ภายใน 
4. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภาพ ยัง
มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้นโยบายและการพัฒนาไม่
ชัดเจน 
5. ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนภารกิจที่มีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าให้เกิดความสับสนในการน าไปปฏิบัติ 
6. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขท่ีแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่และมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
7. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน้นทางด้าน 
วัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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ความเหลื่อมล  า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่ม
คนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 

ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
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ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  



 

 
(จัดท ำโดย ส ำนักปลดั อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า ๖๔ 

 

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านการคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และแหล่งน ้า

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการ
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ
ส้านักงานปลัด

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองการศึกษาฯ
3 การพัฒนาด้านสังคม บริหารทัว่ไป การรักษาความสงบภายใน ส้านักงานปลัด/

กองสาธารณสุขฯ

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง/
ส้านักงานปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวสัดิการ/
ส้านักงานปลัด

การด้าเนินงานอื่น งบกลาง กองสวสัดิการฯ

4 การพัฒนาด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ

การศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขฯ

การด้าเนินงานอื่น งบกลาง กองสาธารณสุขฯ

ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิัติ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส้านักปลัด/
กองคลัง/ 
กองช่าง

การรักษาความสงบภายใน ส้านักงานปลัด
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง/กอง

สวสัดิการฯ /
กองสาธารณสุขฯ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส้านักงานปลัด
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ส้านักงาน
ปลัด/กองช่าง

6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ/
ส้านักงานปลัด/
กองสวสัดิการฯ
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

๑) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำร
คมนำคมและระบบสำธำรณูปโภค
 สำธำรณูปกำร และแหล่งน  ำ

   ๑.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน 7       7,375,200   19     17,569,500  21     9,619,000   8       3,223,500   9       7,395,000   55      37,787,200    

   ๑.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ

7       4,515,800   -    -               -    -              -    -              -    -              7        

   ๑.3 แผนงำนกำรเกษตร 1 250,000       1 250,000        1 245,000       1 245,000       1 245,000       4        990,000         
รวม 15      12,141,000  20      17,819,500   22      9,864,000     9        3,468,500    10      7,640,000    66      38,777,200    

๒) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำน
เศรษฐกิจ

 

   ๒.๑ แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

1 20,000         1 150,000        1 50,000          1 50,000         1 50,000         4        270,000         

   ๒.๒ แผนงำนกำรศำสนำ
วฒันธรรมและนันทนำกำร

0 -               1 300,000        1 200,000       1 200,000       0 -               3        700,000         

   ๒.3 แผนงำนกำรเกษตร 1 100,000       1 100,000        1 50,000          1 20,000         1 20,000         5        290,000         
รวม 2 120,000       3 550,000        3 300,000       3 270,000       2 70000 12 1,260,000      

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหม้อ
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ รวม 5 ปียุทธศำสตร์ ป ี๒๕๖5

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 68
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

๓) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำน
สังคม

   ๓.๑ แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน

4 1,098,000    3 1,068,000     3 850,000       1 100,000       1 100,000       12      3,216,000      

   ๓.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน 1 210,000       0 -                1 100,000       1 100,000       1 100,000       4        510,000         
   ๓.3 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

4 560,000       4 390,000        4 340,000       4 340,000       4 340,000       20      1,970,000      

   ๓.4 แผนงำนงบกลำง 3 9,715,200    3 9,728,800     3 11,107,200  3 11,249,800  3 11,449,800  15      53,250,800    
รวม 12 11,583,200  10 11,186,800   11 12,397,200  9 11,789,800  9 11,989,800  51 58,946,800    

๔) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำน
สุขภำพและส่ิงแวดล้อม

   ๔.๑ แผนงำนสำธำรณสุข 7 3,731,600    6 3,403,600     8 3,687,600     8 3,687,600    8 3,687,600    37      18,198,000    
   ๔.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน 4 1,443,000    3 1,567,000     6 2,876,000     5 2,277,000    5 2,277,000    23      10,440,000    
   ๔.3 แผนงำนกำรศำสนำ
วฒันธรรม และนันทนำกำร

3 440,000       3 400,000        2 370,000       2 370,000       2 370,000       12      1,950,000      

   ๔.4 แผนงำนกำรเกษตร 1 50,000         1 30,000          1 30,000          1 30,000         1 30,000         5        170,000         
   ๔.5 แผนงำนงบกลำง 1 150,000       1 150,000        1 160,000       1 190,000       1 190,000       5        840,000         

รวม 16 5,814,600    14      5,550,600     18      7,123,600     17      6,554,600    17      6,554,600    82      31,598,000    

ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖5

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 69

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหม้อ
ยุทธศำสตร์ ป ี๒๕๖๑



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

๕) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร

   ๕.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 7 899,000       7 1,299,000     11 6,579,000     8 6,609,000    9 5,829,000    42      21,215,000    
   ๕.๒ แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน

0 -               1 50,000          1 20,000          1 20,000         1 20,000         4        110,000         

   ๕.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 5 2,145,316    3 2,940,316     3 752,316       1 300,000       1 300,000       13      6,437,948      
   ๕.4 แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

2 130,000       1 50,000          2 80,000          2 80,000         2 80,000         9        420,000         

   ๕.5 แผนงำนกำรศำสนำ
วฒันธรรมและนันทนำกำร

0 -               0 -                1 300,000       0 -               0 -               1        300,000         

รวม 14 3,174,316    12 4,339,316     18 7,731,316     12 7,009,000    13 6,229,000    69 28,482,948    
๖) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วฒันธรรม

   ๖.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 3 635,000       7 956,000        7 906,000       7 906,000       7 906,000       31 4,309,000      
   ๖.๒ แผนงำนกำรศำสนำ
วฒันธรรมและนันทนำกำร

6 435,000       10 640,000        10 615,000       10 615,000       10 615,000       46      2,920,000      

รวม 9 1,070,000    17 1,596,000     17 1,521,000     17 1,521,000    17 1,521,000    77 7,229,000      
รวมทั้งสิ้น 68      33,903,116  76      41,042,216   89      38,937,116  67      30,612,900  68      34,004,400  357    166,293,948   

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บ้ำนหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 70

ป ี๒๕๖5

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหม้อ
ยุทธศำสตร์ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ รวม ๔ ปี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัน่ค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้า้

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการปักเสาเข็มไม้ซ่อมแซม
ตล่ิงดินแม่น้้าเพชรบุรี ดินที่
เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที ่1-2  
จ้านวน 5 จุด

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

จดุที่ 1 ซ.วัดไมร้วก 2 
หมู่ที่ 1 บา้นนายปอ 
ระยะทาง 25.00 ม.  
จดุที่ 2 ซ.บา้นหมอ้ 11
 หมู่ที่ 1 บา้นครูเฮา 
ระยะทาง 20.00 ม.  
จดุที่ 3 ซอยบา้นหมอ้ 
5-6 หมู่ที่ 2 บา้นคุณ
วีณา ระยะทาง 25.00 
ม.  จดุที่ 4 ซอยบา้น
หมอ้ 4 บา้นครูจู๊ด  
ระยะทาง 15.00 ม.  
จดุที่ 5 บา้นนายหม ูหมู่
ที่ 2  ระยะทาง 20.00 
ม.

     498,000  -  -  -  - 5 จดุ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง
 หมู่ที ่1  (ครูเฮา)

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังในพืน้ที่

ระยะทาง 34.00 เมตร  -   2,990,000  -  -  -  34 ม. สามารถปอ้งกนั
และลดปญัหา
น้้าทว่มขงัในพื้นที่

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
เหมืองต้นจัน-ซ.บ้านป้าผิว หมู่ที ่1

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

กวา้งเฉล่ีย 0.40 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 
ม. ระยะทาง 429.00
 ม.

 -   1,650,000  -  -  - 429 ม. สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

4 ปรับปรุงถนน ซอยวดัไม้รวก 1 
(บ้านคุณฟ้ามุ่ย)  หมู่ที ่1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยั
ในการสัญจร

กวา้งเฉล่ีย 
2.50-3.00 ม. 
ระยะทาง 212.00 ม.

 -  -      250,000  -  - 212 ม. ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภั้ยในการ
สัญจร

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงซ่ิว
 หมู่ที ่1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยั
ในการสัญจร

กวา้ง 4.00 ม. 
ระยะทาง 200 ม.

 -  -      498,000  -  - 200 ม. ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 72



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า
เหมืองข้างโรงน้้าแข็ง-โรงกวน หมู่
ที ่1

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้า  
ขนาด 0.60 ม. 
จ้านวน 2 ช่วง  
ช่วงที ่1 บริเวณซอย
บ้านป้าผิว ระยะทาง 
35.00 ม.
 ช่วงที ่2 ซอยบ้าน
หม้อ 11 - โรงกวน 
ระยะทาง 300.00 ม.

 -  -      750,000  -  - 1 แหง่ สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าเลียบ
ถนนสมานประชากิจ ต้ังแต่ซอย
บ้านผู้ใหญ่กุล จนสุดเขตหมู่ที ่1

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าขนาด
 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก
  ระยะทาง 250 ม. 
ตามแบบ อบต. ก้าหนด

 -  -  -      750,000  - 250 ม. ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

8 วางท่อระบายน้้าหลังโรงกวน   
หมู่ที ่1

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้า 
ขนาด 0.40 ม. 
ระยะทาง 135.00 ม.

 -  -  - - 350,000     135 ม. ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

9 ก่อสร้างบันไดลงท่าน้้า         
ซอยบ้านหม้อ 9 หมู่ที ่1

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างบันไดลงท่าน้้า
ตามแบบที ่อบต.
ก้าหนด

 -  -  - - 85,000       1 แห่ง ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 73

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

10 โครงการตอกเข็มเรียงหินใหญ่
เพือ่ป้องกันการกัดเซาะของแม่น้้า 
ท้ายซอยบ้านหม้อ 6 หมู่ที ่2

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังในพืน้ที่

ตอกเสาเข็มเรียงหิน
ใหญ่ใส่กล่องตาข่าย
แมทเทรส ขนาดกวา้ง 
 6.00 ม.  ยาว 
40.00 ม. พร้อมเรียง
หินใหญ่ยาแนวปูน 
12.00 ม.

     476,000  -  -  -  - 1 แหง่ สามารถ
ป้องกันและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง

11 โครงการเชื่อมท่อระบายน้้า ซอย
บ้านหม้อ 5  หมู่ที ่2 (ร้านเจ๊รา)

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

เชื่อมท่อระบายน้้าตาม
แบบที ่อบต.        
บ้านหม้อ ก้าหนด

 -          6,000  -  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนน ซอยบ้านหม้อ 7/1
 หมู่ 2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

กวา้ง 6.00 ม. 
ระยะทาง 145.00 ม.

 -  -      350,000  -  - 145 ม. ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้า                   
ซอยบ้านหม้อ 8/1  หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

อุดหนุนการไฟฟ้าเพือ่
ท้าการขยายเขตไฟฟ้า

 -  -        60,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง/
การไฟฟ้าฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้้า ซอยบ้านลุงชาญ
  หมู่ที ่๒  ระยะที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. วาง
ท่อระบายน้้า ขนาด 
ø0.80 ม.

 -  -      400,000  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

15 วางท่อระบายน้้า ซอยบ้านหม้อ 
2-3  หมู่ที ่2, 3

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อขนาด ø0.40 
ม. พร้อมบ่อพัก 
ระยะทาง 315.00 ม.

 -  -  -      650,000  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

16 ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. 
ซอยบ้านหม้อ 4  หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจร 
ตามแบบที ่อบต.บ้าน
หม้อ ก้าหนด

 -  -  -  -        95,000 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

17 ก่อสร้างบันไดลงท่าน้้า บ้านหัว
หาด หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างบันไดลงท่าน้้า
 ตามแบบที ่อบต.
ก้าหนด

 -  -        85,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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18 โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อ 
 ระบายน้้า ซอยชลประทาน 8  
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนราดยาง 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5 ม. 
ระยะทาง 550 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้้า
 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักระยะทางรวม 2 ฝ่ัง
 1,100 ม.

  2,600,000  -  -  -  - 1 แหง่ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงหมู่ที ่3 (บ้านป้าชดต่อเนื่อง
จากของ อบจ.)

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ขนาดกวา้ง 3.00
 ม. ระยะทาง 25.00
 ม.

  2,388,000  -  -  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

20 โครงการเสริมแนวตล่ิงเพือ่
ป้องกันน้้าท่วม และปรับปรุงแนว
ร่ัวซึม หมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

ปรับปรุงแนวร่ัวซึม 
ปรับปรุงแนวก้าแพง 
คสล. ศาลาเหมือง
ทะโมน 74.00 เมตร 
เสริมแนวก้าแพงพืน้ที ่
หมู่ 3  ระยะทาง 
70.00 เมตร

     497,200  -  -  -  - 1  แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

ที่ งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โครงการ

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 76
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21 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 
คสล.ซอยบ้านหม้อ 3 หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.00-5.00 ม. 
หนา 0.12-0.15 ม. 
ระยะทางรวม 
184.00 ม. หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 828.00 
ตร.ม.

     498,000  -  -  -  - 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ชลประทาน 9 (ซอยไม้กวาด)  
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. 
ระยะ  ทาง 200 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม.

     418,000  -  -  -  - 1 แหง่ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 77
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23 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง
 หมู่ที ่3  (บ้าน อ.สุธร์ี)

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังในพืน้ที่

ระยะทาง 42.00 เมตร  -   3,500,000  -  -  - เขื่อน 42 
ม.

สามารถปอ้งกนั
และลดปญัหา
น้้าทว่มขงัในพื้นที่

กองช่าง

24 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
นิสสัน   หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้าในพืน้ที่

จุดที ่1 ซอยนิสสันเก่า
เส้นทางหลัก-ทางหลวง
 วางท่อระบายน้้า
ø1.00 ม.พร้อมบ่อ
พักน้้าขนาด 1.20 ม. 
ระยะทาง 97 ม. 
พร้อมปรับปรุงถนนเดิม
จุดที ่2 ซอยชวนชม 3 
 วางท่อระบายน้้า
ø0.60 ม. พร้อมบ่อ
พักขนาด 0.80x0.80
 ม. ระยะทาง 262 ม.
 ท่อแยกรองรับน้้า
ø0.40 ม. พร้อม
ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กวา้ง 3 ม. ระยะทาง 
125 ม.

 -   1,350,000  -  -  - 2 จุด ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
และแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้าใน
พืน้ที่

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 78

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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25 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้า
 ถนนเลียบคลองชลประทาน    
หมู่ที ่3, 5, 6

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้า
ขนาดø1.00 ม. 
พร้อมบ่อพักขนาด 
1.20x1.20 ม.  
ระยะทางรวม  482  
ม.

 -   2,600,000  -  -  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

26 โครงการเชื่อมท่อระบายน้้า 
หมู่บ้านภิรมย์สุข  หมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าขนาด
 ø8 นิ้ว ความยาว 
51.00 ม.

 -        53,600  -  -  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

27 โครงการเสริมความสูงเขื่อน
ป้องกันตล่ิง บ้านป้าชด  หมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังในพืน้ที่

ระยะทาง 40 ม.  -        65,000  -  -  - 1 แหง่ สามารถ
ป้องกันและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในพืน้ที่

กองช่าง

28 โครงการปักเสาเข็มเพือ่แก้ปัญหา
การทรุดตัวของพืน้ทีริ่มตล่ิงแม่น้้า
เพชรบุรี ในพืน้ทีบ่ริเวณศาลา
เหมืองทะโมน  หมู่ที ่3

เพือ่แก้ไขปัญหา
การทรุดตัวของ
พืน้ทีริ่มตล่ิงแม่น้้า
เพชรบุรี

ระยะทาง 66.00 ม.  -      920,000  -  -  - 66 ม. สามารถแก้ไข
ปัญหาการทรุด
ตัวของพืน้ทีริ่ม
ตล่ิงแม่น้้า
เพชรบุรีได้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 79
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29 ปรับปรุงระบบระบายน้้า 
ซอยบ้านหม้อ 1-2 (บ้านครู
เฉลียว) หมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าชนิด 
PVC ขนาด 8 นิ้ว 
ระยะทาง 218.00 ม.

 -  -      485,000  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

30 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยกุฎชี  
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. 
ระยะทาง 220.00 ม.

 -  -      468,500  -  - 220 ม. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

31 ปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยบ้านหม้อ 3  หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. 
ระยะทางรวม 
137.00 ม.

 -  -      391,000  -  - 137 ม. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า  
ซอยบ้านลุงเชื้อ  หมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

ระยะทาง 220.00 ม  -  -  -      520,000  - 1 แหง่ สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

33 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยหมู่บ้าน
มณฑา หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. 
ระยะทาง 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -      265,000  - 90 เมตร ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 80
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34 ปรับปรุงถนน ซอยบ้านป้าไร
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 
3.50-4.00 ม. 
ระยะทาง 240.00 ม.

- - 500,000     - - 240 เมตร ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนกเอี้ยง 
(สระพัง) หมู่ที ่3 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
ระยะทาง 85.00 ม.

- - - 248,500     - 85 เมตร ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

36 ก่อสร้างผนังกั้นน้้าแบบเรียงหิน
ยาแนว เหมืองทะโมน

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังในพืน้ที่

ผนังกั้นน้้าแบบเรียง
หินยาแนว

- - 1,270,000  - - 1 แหง่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญญา
น้้าท่วมขังใน
พืน้ที่

กองช่าง

37 ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยบ้านลุงเชื้อ 
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟ้า ตามที่
การไฟฟ้าก้าหนด

- - - 90,000       - 1 แหง่ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

38 ปรับปรุงถนน ซอยกัสมา  หมู่ที ่3 เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนราดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตกวา้ง 
7.60 ม. ระยะทาง 
230.00 ม.

- - 650,000     - - 230 เมตร ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 81

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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39 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ชลประทาน 7 หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. 
ระยะทาง 198.00 ม.
  หนา 0.15 ม.

- - - - 495,000     ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้้า 
ซอยชลประทาน 6  หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนขนาด
กวา้งเฉล่ีย 4-6 ม.

 -  -  -  -   1,890,000 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

41 ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ซอยราชเกษม 2 หมู่ 3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ระยะทาง 205.00 ม.
 พร้อมวางท่อระบาย
น้้า 0.80 ม. พร้อม
บ่อพัก

 -  -  -  - 1,050,000  1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้าพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ซอยหลุมดิน   
หมู่ที ่4

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

บ่อพักน้้า 1.20x1.20
 ม. ลึก 1.20 ม. 
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า

 -      145,000  -  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

43 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้้า   
ซอยบันไดอิฐ 3  หมู่ที ่4

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้า ø 8
 นิ้ว ระยะทาง 6 ม.

 -        34,000  -  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

44 โครงการวางท่อระบายน้้า 
ซอยประชาชื่น  หมู่ที ่4

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

ท่อระบายน้้าขนาด 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
 ระยะทาง 138.00 ม.

 -  -      470,000  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

45 ก่อสร้างฟุตบาท ซอยเทพนิมิต 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทาง 800.00 ม.  - - - - 1,200,000    1 แหง่ ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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46 โครงการขยายผิวจราจรพร้อม
วางท่อระบายน้้า ถนนแนวคลอง
ชลประทานแยกบันไดอิฐ-บ.แคท
เทเลคอม หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00
 ม. ระยะทาง 
282.00 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10-0.15 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า
 ขนาด ø0.60 ม. 
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 
1,380 ตร.ม.

 -      975,000  -  -  - 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้า
 บริเวณวดัถ้้าแก้ว  หมู่ที ่5  

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

จดุที่ 1 ริมถนนเพชร
เกษม ตึงคูโบต้า – ร้าน
ชมิดุ๊  
วางทอ่ขนาด Ø 0.60  
เมตร ระยะทาง  
180.00 เมตร 
จดุที่ 2  ถนนขา้ง
โรงเรียนพรหมา – ร้าน
ชมิดุ๊ 
วางทอ่ขนาด Ø 0.60  
เมตร ระยะทาง  
105.00 เมตร 
จดุที่ 3  ร้านชมิดุ๊ – 
หนา้วัดถ้้าแกว้ 
วางทอ่ขนาด Ø 0.60  
เมตร ระยะทาง  53.00
 เมตร 

 -      832,500  -  -  - 3 จดุ สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 84

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

48 โครงการวางท่อระบายน้้า  ซอย
หมู่บ้านบันไดอิฐวลิเลจ  (บริเวณ
สระวา่ยน้้า) หมู่ที ่5

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อ ø 8 นิ้ว ความ
ยาว 51.00 ม. พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก

 -        73,700  -  -  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้า 
ท่วมขังและ
ระบายน้้าใน
พืน้ที่

กองช่าง

49 โครงการเชื่อมท่อระบายน้้า    
ปากซอยถ้้าหวา้  หมู่ที ่5

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อ ø0.40 ม. 
ระยะทาง 5.00 ม.

 -        17,700  -  -  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้า 
ท่วมขังและ
ระบายน้้าใน
พืน้ที่

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้า 
 หมู่ที ่5  บริเวณร้านชิมดุ๊

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อ ø0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักระยะทาง
 75.00 ม.

 -      234,000  -  -  - 1 แห่ง สามารถ
ป้องกันน้้า 
ท่วมขังและ
ระบายน้้าใน
พืน้ที่

กองช่าง

51 วางท่อระบายน้้า หมู่บ้านบันไดอิฐ
วลิเลจ  หมู่ที ่5

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อขนาด ø0.40 
ม. พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางรวม 
315.00 ม.

 -  -      950,000  -  - 315 ม. สามารถ
ป้องกันน้้า 
ท่วมขังและ
ระบายน้้าใน
พืน้ที่

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(บาท)

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยถ้้าหวา้  หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร 
กวา้งเฉล่ีย 6.00 ม. 
ระยะทาง 200 ม.

 -  -      498,500  -  - 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

53 ปรับปรุงรางระบายน้้า บ้านดอน
จุฬา  หมู่ที ่5

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

รางระบายน้้า ขนาด
กวา้ง 0.30 ม. 
ระยะทาง 155.00 ม.

 -  -      430,000  -  - 1 แหง่ สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

54 ปรับปรุงถนนแนวข้างร้านผัดไทย
 หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน คสล. หนา 0.15
 ม. ระยะทาง 22.50
 ม.

 -  -        70,000  -  - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ณัฎฐรียา-ดอนจุฬา  หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 
ระยะทาง 530.00 ม.

 -  -  -  -   1,580,000 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 86



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า          
ซอยหัวกระถิน 1 หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า
 ตามแบบแปลนที ่
อบต.บ้านหม้อ ก้าหนด

 -   1,500,000  -  -  - 1  แหง่ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

57 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้า
 ซอยศุภโยคอุทิศ  หมู่ที ่6

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่
 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปรับปรุงเหมือง คสล. 
และบ่อพักพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้้าระบบ
อัตโนมัติ ขนาด 5 นิ้ว 
(ท่อหางนาค)

 -        98,000  -  -  - 1 แหง่ ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้ 
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้้า  ซอยสนามยิง
ปืน หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
และวางท่อระบายน้้า
0.80 ม. ยาว 90 ม.
 บ่อพักน้้าขนาด 1x1 
ม.

 -      525,000  -  -  - 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

59 โครงการติดต้ังโคมไฟ LED 
หมู่ที ่3, 6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

โคมไฟฟ้า LED ขนาด 
100 w  จ้านวน 30 
จุด

 -  -      498,000  -  - 30 จดุ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

60 โครงการวางท่อระบายน้้า ซอย
สมถวลิ  หมู่ที ่6

เพือ่ให้ป้องกันน้้า
ท่วมขัง และ
ระบายน้้าในพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าขนาด
 0.30 ม. ระยะทาง 
46 ม.

 -  -        65,000 - - 46 เมตร สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ที่

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย
เลียบคลองไส้ไก่ (ซอยโรงหมี-่
คลองสุเอช) หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
2.80-6.00 ม. 
ระยะทาง 68.00 ม.

- - - 220,000     - 68 เมตร ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงถนน หมู่บ้าน 
ส.ปัทมา  หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกวา่งเฉล่ีย 6.00
 ม. ระยะทาง 
629.00 ม.

 -  -  -  -      650,000 1  เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ
 เพือ่ลดการใช้พลังงาน และ
สอดคล้องกับนวตักรรมของรัฐ

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

ปรับปรุงโคมไฟ
สาธารณะในพืน้ที่
ต้าบลบ้านหม้อ

 -  -      480,000      480,000  - 1 โครงการ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

รวม ......63.......โครงการ - - 7,375,200  17,569,500  9,619,000  3,223,500  7,395,000  - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 88



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัน่ค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้า้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการเรียงหินใหญ่แบบแนวต้ัง 
(กล่องเกเบีย้น)  หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจร

เรียงหินใหญ่ระยะทาง
รวม 116.00 ม.  
จ้านวน 2 ระยะ 
ระยะที ่1  49 ม.
ระยะที ่2  67 ม.

  2,640,000  -  -  -  - ผนงักั้นน้้า
 116 ม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างบ่อพักเพือ่ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้้าและระบายน้้า  
จ้านวน 2 จุด

เพือ่ป้องกันน้้า
ท่วมขังและ
ระบายน้้าในพืน้ที่

จุดที ่1 หน้าร้านชิมดุ๊ 
บ่อพักขนาด 
1.20x1.20 ม. 
จ้านวน 1 บ่อ  จุดที ่2
 หมู่บ้านสรรเพชรวลิล์
บ่อพักขนาด 
1.00x1.00 ม. 
จ้านวน 2 บ่อ ในซอย
หมู่บ้านสรรเพชร

       72,000  -  -  -  - 2 จดุ สามารถ
ป้องกันน้้าท่วม
ขังและระบาย
น้้าในพืน้ทีไ่ด้

กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยหมู่บ้านนิยมสุข  หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 7.00
 ม. ระยะทางยาว 
80.00  ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.  หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่ 
542.00 ม. (หักพืน้ที่
บ่อพัก)

     351,800  -  -  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.      
 ซอยบ้านลุงเอี่ยม  หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
3.30-3.50 ม. 
ระยะทางยาว 
195.00 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม. หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่ 
650.00 ม. (หักพืน้ที่
บ่อพัก)

     247,000  -  -  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยบ้านหม้อ 7  หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.50
 ม. ระยะทาง 245  ม.
 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  
หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อย
กวา่ 845.00 ม. (หัก
พืน้ทีบ่่อพัก)

     499,000  -  -  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 90

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยข้างปัม๊ปิยะ  หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
4.00-4.30 ม. ยาว 
142  ม. หนา 0.10 
ม.  หรือพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกวา่ 513.00 ม. 
(หักพืน้ทีบ่่อพัก)

     207,000  -  -  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยบ้านลุงเชื้อ  หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.00
 ม. ระยะทาง 
234.00  ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.  หรือ
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 
936.00 ม.

     499,000  -  -  -  - 1 เส้น ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

รวม ......7.......โครงการ - - 4,515,800  -             -             -             -             - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 91

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้า้

แผนงานเการเกษตร

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองและทาง
ระบายน้้าภายในเขตพืน้ทีต้่าบล
บ้านหม้อ

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าในการท้า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 
และเป็นทาง
ระบายน้้าในฤดู
น้้าหลาก

พืน้ทีห่มู่ที ่1 - 6      250,000      250,000      245,000      245,000      245,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนมีน้้า
ในการท้า
เกษตรกรรม
และการ
ระบายน้้าใน
ฤดูน้้าหลาก
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองโยธา

รวม ......1.......โครงการ - - 250,000     250,000     245,000     245,000     245,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 92

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัน่คงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานเสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

เพือ่ส่งเสริม
ความรู้ให้
ประชาชน
พึง่ตนเอง สร้าง
โอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เป็นการเพิม่
รายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

       20,000      150,000        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ ประชาชนใน
พืน้ทีม่ีความรู้ 
และทักษะด้าน
อาชีพ สามารถ
พึง่ตนเอง เพิม่
รายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

กองสวสัดิการฯ

รวม ......1.......โครงการ - - 20,000       150,000     50,000       50,000       50,000       - - -

ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัง่ค่ังด้านเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ชุมชน

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเทีย่วเชิงวถิี
ชุมชน

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -      300,000      200,000      200,000  - 1 โครงการ ชุมชนได้รับ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเทีย่วเชิง
วถิีชุมชน มี
การพัฒนา
ชุมชนทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักงานปลัด
(งาน

ประชาสัมพนัธ์)

รวม ......1.......โครงการ - - -             300,000     200,000     200,000     -             - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 94

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัง่ค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกล
โรค

เพือ่ให้เกษตรกร
ปลูกพืชไร้สารเคมี
 และน าไปสู่การ
มีสุขภาพทีดี่ 
ห่างไกลจาก
โรคภัยต่าง ๆ

เกษตรกรและ
ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

     100,000      100,000        50,000        20,000        20,000 1 โครงการ ประชาชนมี
สุขภาพทีดี่จาก
การบริโภคพืช
ทีไ่ร้สารเคมี

กองการศึกษาฯ

รวม ......1.......โครงการ - - 100,000     100,000     50,000       20,000       20,000       - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 95

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการจัดให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
ชุมชน

เพือ่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่

       15,000  -  -  -  - ความ
ปลอดภยั
ในชวีิต
และ
ทรัพยสิ์น

มีอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือใน
การปฏิบัติหน้าที่

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันด้านอัคคีภัย เพือ่ให้ประชาชน
ในชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

ประชาชนในต าบล  
บ้านหม้อ

       70,000        70,000  -  -  - ความ
ปลอดภยั
ในชวีิต
และ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ประชาชนในต าบล  
บ้านหม้อ

     798,000      798,000  -  -  - ความ
ปลอดภยั
ในชวีิต
และ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 96

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 อุดหนุนเขตุห้ามล่าสัตวป์่าพัน
ท้ายนรสิงห์ โครงการการจัดการ
สัตวป์่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอก
พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ ภายใต้
พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ.2535 ใน
ท้องทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหม้อ

เพือ่ลดปัญหา
ความเดือดร้อน
จากการรบกวน
ของลิง และ
โรคติดต่อ
ระหวา่งคนกับลิง

ด าเนินการท าหมันลิง 
ในพืน้ที่

     215,000      200,000      100,000      100,000      100,000 100 
ตัว/ปี

ลดจ านวน
ประชากรลิง
และลดปัญหา
ความเดือดร้อน
จาก  การ
รบกวน    ของ
ลิง

กองสาธารณสุขฯ/
เขตห้ามล่าสัตว์

ป่าพันท้ายนรสิงห์

5 ปรับปรุงห้องเป็นห้องศูนย์ควบคุม
กล้อง cctv

เพือ่ช่วยให้ติดตาม
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุงห้องศูนย์
ควบคุมระบบกล้อง 
cctv ตามแบบทีก่ าหนด

 -  -      250,000  -  - 1 โครงการ สามารถช่วยใน
การติดตาม
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv

เพือ่ปรับปรุง
ระบบให้สามารถ
รองรับการใช้งาน
เหมาะสมกับพืน้ที่

ปรับปรุงระบบกล้อง 
cctv ของ อบต.

 -  -      500,000  -  - 1 
โครงการ

มีระบบกล้อง 
cctv ทีส่ามารถ
ใช้งาน
เหมาะสมกับ
พืน้พืน้ที่

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

รวม ......6.......โครงการ - - 1,098,000  1,068,000  850,000     100,000     100,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัง่ค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการความปลอดภัยบนท้อง
ถนน

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

ประชาชนในต าบล  
บ้านหม้อ

     210,000  -      100,000      100,000      100,000 ความ
ปลอดภยั
ในชวีิต
และ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการใช้รถ
ใช้ถนน

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด,  

กองช่าง

รวม .....1.......โครงการ - - 210,000     -             100,000     100,000     100,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 98

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบล
บ้านหม้อ

     200,000      120,000      150,000      150,000      150,000 1 โครงการ ผู้สูงอายุมี
จิตใจทีเ่บิก
บานแจ่มใส มี
สุขภาพจิตทีดี่

กองสวสัดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติสตรี เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพสตรี

กลุ่มสตรีในพืน้ทีต่ าบล
บ้านหม้อ

     180,000        90,000        90,000        90,000        90,000 1 โครงการ กลุ่มสตรีใน
พืน้ทีต่ าบล 
บ้านหม้อมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองสวสัดิการฯ

3 โครงการครอบครัวผาสุก เพือ่ให้สถาบัน
ครอบครัว
เกิดความเข้มแข็ง

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

     120,000      120,000        80,000        80,000        80,000 1 โครงการ สถาบัน
ครอบครัว
เกิดความ
เข้มแข็ง

กองสวสัดิการฯ

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืน้ที่

ผู้ติดยาเสพติดในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

       60,000        60,000        20,000        20,000        20,000 สามารถ
ลดปญัหา
ยาเสพติด
ได้ร้อยละ 

80

สามารถลด
ปัญหายา
เสพติดในพืน้ที่

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

รวม ......4.......โครงการ - - 560,000     390,000     340,000     340,000     340,000     - - -

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 99

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานงบกลาง

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ให้การ
ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพืน้ที่   8,186,400   8,200,000   9,357,600   9,400,000   9,500,000 ร้อยละ 80
 ชอง

ผู้สูงอายุ
ในพื้นที่
ได้รับ
ความ

ชว่ยเหลือ
ค่าใชจ้า่ย

ผู้สูงอายุใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความช่วยเหลือ

กองสวสัดิการฯ

2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่ให้การ
ช่วยเหลือแก่
ผู้พิการ

ผู้พิการในพืน้ที่   1,468,800   1,468,800   1,689,600   1,789,800   1,889,800 ร้อยละ 70
 ของผู้

พกิารใน
พื้นที่ได้รับ

ความ
ชว่ยเหลือ
ค่าใชจ้า่ย

ผู้พิการในพืน้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

กองสวสัดิการฯ

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 100

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ให้การ
ช่วยเหลือแก่
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในพืน้ที่        60,000        60,000        60,000        60,000        60,000 ร้อยละ 70
 ของผู้ปว่ย
เอดส์ใน

พื้นที่ได้รับ
ความ

ชว่ยเหลือ

ผู้ป่วยเอดส์ใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ความช่วยเหลือ

กองสวสัดิการฯ

รวม ......3.......โครงการ - - 9,715,200  9,728,800  11,107,200  11,249,800  11,449,800  - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 101

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพือ่พัฒนาการให้
 บริการด้าน
สุขภาพ ให้กับ
ประชาชนใน
ต าบลบ้านหม้อ

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

  1,128,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 การบริการ
เกิดประสิทธิ
 ภาพ ร้อยละ
 80

การบริการด้าน
สุขภาพได้รับ 
การพฒันาใหม้ี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัยถ่ายโอน)

2 โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่เป็นการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อทีอ่าจ
เกิดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัขและแมวในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

       30,000        70,000        70,000        70,000        70,000 สามารถ
ปอ้งกนัและ
ระงับ
โรคติดต่อ
ในพื้นที่ได้
ร้อยละ 80

ลดการระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบุรี 
โครงการท าหมันสุนัข-แมว ต าบล
บ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี

เพื่อลดปญัหาความ
เดือดร้อนจากการ
รบกวนของสุนขั-
แมวไมม่เีจา้ของ

ท าหมันสุนัข-แมว ใน
พืน้ที่

       50,000        50,000        20,000        20,000        20,000 1 โครงการ ลดปญัหาความ
เดือดร้อนที่เกดิ
จากสุนขั-แมวไม่
มเีจา้ของในพื้นที่

กองสาธารณสุขฯ/
ปศุสัตว์จงัหวัด

เพชรบรีุ

ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 โครงการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อใหก้ารบริการ
ทางการแพทย ์
ฉกุเฉนิม ีความ
พร้อมในการรับส่ง
ผู้ปว่ย
ฉกุเฉนิได้ตลอด  
24 ชั่วโมง

เป็นศูนย์บริการทีไ่ด้
มาตรฐาน

    576,000      576,000      600,000      600,000      600,000 มีศูนย์
บริการทีไ่ด้
มาตรฐาน

มีศูนย์บริการที่
ได้มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการดูแลสุขภาพประชาชน
โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

เพือ่ให้บริการ
ประชาชนด้าน
การดูแลสุขภาพ
และการ
รักษาพยาบาล
โดยผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรด้านการ
รักษาพยาบาล

    240,000  -      240,000      240,000      240,000 ประชาชน
ร้อยละ 60 
ได้รับการ
ดูแลรักษา
อยา่งถกูต้อง

ประชาชน
ได้รับการดูแล
รักษาอย่าง
ถูกต้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์

กองสาธารณสุขฯ

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 คณะกรรมการหมู่บ้าน
 จ านวน 6 หมู่บ้าน

    120,000      120,000      120,000      120,000      120,000 6 หมู่บา้น คณะกรรมการ
หมู่บา้นได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนนิงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/กอง
สาธารณสุข

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 103

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข
(งบอนามัยถ่ายโอน)

เพื่อใหบ้ริการด้าน
การรักษาพยาบาล
 การส่งเสริม
สุขภาพการปอ้งกนั
โรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากขึ้น

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

  1,587,600   1,587,600   1,587,600   1,587,600   1,587,600 ประสิทธิ
ภาพการให้
บริการ

ประชาชนเข้าถึง
ระบบบริการด้าน
สาธารณสุข
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือนและเป็น
การยกระดับ
สถานีอนามัยไปสู่
โรงพยาบาลชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อปอ้งกนัการเกดิ
โรคติดต่อของ
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

 -  -        50,000        50,000        50,000 ร้อยละ 40 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้
ป้องกันตน
จากโรคติดต่อ

ประชาชนมี
ความรู้และ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

รวม ......8.......โครงการ - - 3,731,600  3,403,600  3,687,600  3,687,600  3,687,600  - - -

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 104

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการชุมชนสะอาดส่ิงแวดล้อม
สวยงาม

เพือ่พัฒนาการ
จัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมใน
พืน้ที่

จัดให้มีบุคลากรท าความ
สะอาดถนน ปรับภูมิ
ทัศน์ พัฒนาและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

  1,336,000   1,500,000   1,540,000   1,540,000   1,540,000 6  หมู่ มกีารพฒันาการ
จดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการคัดแยกขยะเพือ่พัฒนา
สังคม

เพือ่รณรงค์และ
ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
พืน้ทีคั่ดแยกขยะ

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านหม้อ

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 6  หมู่ ประชาชนใน
พืน้ทีม่ีการคัด
แยกขยะ

กองสาธารณสุขฯ

3 ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ เพือ่ให้มีพืน้ทีใ่น
การจัดเก็บและ
คัดแยกขยะรี
ไซเคิลและขยะ
อันตราย

ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ
 ทีท่ าการ  อบต.    
บ้านหม้อ

       40,000  -  -  - 1  แหง่ มีพืน้ทีใ่นการ
จัดเก็บและคัด
แยกขยะรี
ไซเคิลและขยะ
อันตราย

กองสาธารณสุขฯ
งานส่ิงแวดล้อม

4 โครงการจัดเก็บขยะเพือ่รักษา
ความสะอาดของชุมชน

เพือ่เป็นการ
รักษาความ
สะอาดของชุมชน

บุคลากรในการจัดเก็บ
ขยะ ของ อบต.บ้าน
หม้อ

- - 570,000     570,000     570,000     1 โครงการ ชุมชนมีความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ
งานส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 105

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

5 โครงการจัดต้ังศูนย์แปรรูปวสัดุ
เหลือใช้ในครัวเรือน

เพือ่ให้มีศูนย์แปร
รูปวสัดุเหลือใช้

ศูนย์แปรรูปวสัดุเหลือใช้  -  -      200,000  -  - 1  แหง่ มีศูนย์แปรรูป
วสัดุเหลือใช้

กองสาธารณสุขฯ
งานส่ิงแวดล้อม

6 โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะ

เพือ่ให้มีศูนย์
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ

ศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ

 -  -      499,000      100,000      100,000 1 แหง่ มีศูนย์ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการขยะ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการก าจัดขยะติดเชื้อของ
ศูนย์บริการสุขภาพ

เพือ่ส่งเสริมให้มี
การคัดแยกขยะ
ติดเชื้อ

มีการคัดแยกขยะติด
เชื้อก่อนทิง้

       17,000        17,000        17,000        17,000        17,000 ปริมาณขยะ
ติดเชื้อลด
นอ้ยลง

ขยะติดเชื้อ
ได้รับการคัด
แยก

กองสาธารณสุขฯ

รวม ......7.......โครงการ - - 1,443,000  1,567,000  2,876,000  2,277,000  2,277,000  - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 106

ที่ โครงการ หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธต์ าบลบ้านหม้อ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน ์เชื่อม
ความรักความ
สามคัคีระหว่าง
ชมุชน เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามยั
ของประชาชน

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

    250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 ประชาชน
ร้อยละ 7
๐  มีความ
 สัมพันธท์ี่
ดีต่อกัน

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปได้ใชเ้วลา
ว่างใหเ้ปน็
ประโยชน ์เชื่อม
ความรักความ
สามคัคีระหว่าง
ชมุชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ศูนย์
กีฬาต าบลบ้านหม้อ

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย

6 หมู่บ้าน และลาน
กีฬาต าบล

       90,000      100,000      120,000      120,000      120,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาที่
ได้มาตรฐานใน
การออกก าลัง
กาย

กองการศึกษาฯ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 107

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

3 โครงการเสริมทักษะกีฬาและ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

เพือ่พัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา รวมถึง
พัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาไปสู่
ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

    100,000        50,000  -  -  - 1 โครงการ เด็ก และ
เยาวชนมี
ทักษะด้านกีฬา
และพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ 
สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันใน
วงกวา้งออกไป

กองการศึกษาฯ

รวม ......3.......โครงการ - - 440,000    400,000     370,000     370,000     370,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 108

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากระรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนุรักษ์และ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
บริเวณแม่น้ า
เพชรบุรี

แม่น้ าเพชรบุรี        50,000        30,000        30,000        30,000        30,000 1 แหง่ แม่น้ าเพชรบุรี
ได้รับการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

รวม ......1.......โครงการ - - 50,000       30,000       30,000       30,000       30,000       - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 109

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบกลาง

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล

เพือ่เป็นกองทุน
ช่วยเหลือด้าน
สุขภาพให้กับ
ประชาชน

ประชาชนในต าบล   
บ้านหม้อ

    150,000      150,000      160,000      190,000      190,000 มกีองทนุ
ชว่ยเหลือ

ด้านสุขภาพ

ประชาชนมี
กองทุนด้าน
สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม ......1.......โครงการ - - 150,000    150,000     160,000     190,000     190,000     - - -

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 110

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่
ความส าเร็จขององค์กร

เพือ่ให้พนักงาน
ส่วนต าบล ใน 
อบต. มีศักยภาพ
ในการท างาน
เพิม่ขึ้น

ผู้บริหาร และพนักงาน
ส่วนต าบล

       50,000        50,000        50,000        80,000        80,000 ประสิทธิ
ภาพการ

ปฏบิติังาน
ของ

บคุลากร

ผู้บริหารและ
พนักงานส่วน
ต าบล  มี
ศักยภาพใน
การท างาน
เพิม่ขึ้น

ส านักงานปลัด

2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริการ

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพ
บริการในพืน้ที่

บุคลากรในหน่วยงาน      288,000      288,000      288,000      288,000      288,000 1 โครงการ ประชาชน
ได้รับการ
บริการทีม่ี
ประสิทธภิาพ

ส านักงานปลัด

3 โครงการจัดท าป้ายซอย เพือ่ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน

ซอยในพืน้ทีต่ าบล   
บ้านหม้อ

     250,000  -  -  -  - 1 โครงการ เกดิความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อยในชมุชน

ส านักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 111

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและอ านวยความ
สะดวกของประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ชว่ยเหลือ
ประชาชน 
ประสานงาน
ระหว่างอปท.หรือ
หนว่ยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง

อดุหนนุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น โครงการ
บริหารอ านวยการศูนย์
ประสานการปฏบิติัการ
ร่วมและอ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

11,000       11,000       11,000       11,000       11,000       1 โครงการ มศูีนยป์ระสาน
การปฏบิติัการ
ร่วมและอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน

อปท. ในเขต
อ าเภอเมอืง

5 โครงการปรับปรุงห้องเพือ่เป็น
ห้องข้อมูลต าบล

เพือ่จัดเก็บข้อมูล
ต าบลให้เป็น
สัดส่วน เรียบร้อย
 เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล
ต าบล

ปรับปรุงห้องประชุม
เล็ก ชั้น 2 เป็นห้อง
ข้อมูลต าบล

 -      200,000 - - - 1 โครงการ มีห้องข้อมูล
ต าบล เป็น
แหล่งรวบรวม
ข้อมูล และ
ค้นหาข้อมูล
ต าบล

กองช่าง, 
ส านักงานปลัด

6 โครงการพัฒนาระบบแผนทีภ่าษี เพือ่พัฒนาระบบ
แผนทีภ่าษีและ
เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.
ให้มีประสิทธภิาพ

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
ในเขต อบต. และ
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

     200,000      200,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ อบต.มีข้อมูล
ระบบแผนที่
ภาษีทีถู่กต้อง
ครบถ้วน

กองคลัง

7 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย

เพือ่พัฒนาระบบ
การจัดเก็บค่า
ขยะมูลฝอยของ 
อบต.บ้านหม้อ

พัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะ ในพืน้ที่
ต าบล  บ้านหม้อ

       50,000 - - - - 1 โครงการ อบต.มีข้อมูล
ระบบแผนที่
ภาษีทีถู่กต้อง
ครบถ้วน

กองคลัง

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 112

ที่



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

8 โครงการปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าว

เพือ่ให้ประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ทัว่ถึง
และมี
ประสิทธภิาพ

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวให้ได้
มาตรฐาน

- - 300,000     - - 1 โครงการ ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ทัว่ถึง
และมี
ประสิทธภิาพ

งาน
ประชาสัมพันธ,์ 
ส านักงานปลัด

9 โครงการจัดท าฐานข้อมูลต าบล เพือ่ใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาพืน้ที่

พืน้ทีต่ าบลบ้านหม้อ 50,000       50,000       30,000       30,000       20,000       1 โครงการ มีข้อมูลที่
สามารถน าไป
พัฒนาพืน้ทีไ่ด้ 
และเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักงานปลัด

10 โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
อาคารอเนกประสงค์

เพือ่ใช้ส าหรับจัด
กิจกรรม หรือจัด
ประชุมต่าง ๆ 
และรองรับการ
ใช้บริการของ
ประชาชน

อาคารอเนกประสงค์  -  -      200,000  -  - 1 แห่ง มีสถานทีท่ี่
สะดวกต่อการ
จัดกิจกรรม 
หรือจัดประชุม
ต่าง ๆ

ส านักงานปลัด

ที่ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 113



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

11 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ

เพื่อน าขอ้มลูที่ได้ไป
ใชใ้นการจดัเกบ็
ภาษทีี่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง และใช้
ในการเร่งรัด 
ติดตามการจดัเกบ็
ภาษี

ขอ้มูลทีดิ่นและส่ิง
ปลูกสร้างในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -      500,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ อบต.มขีอ้มลู
ที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างเพื่อใชใ้น
การจดัเกบ็ และ
เร่งรัดภาษี

กองคลัง

12 โครงการจัดท า Application 
อบต.บ้านหม้อ

เพื่อใหเ้กดิความ
สะดวกคล่องตัวใน
การใหบ้ริการ
ประชาชน

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

 -  -      400,000   1,000,000      200,000 1 โครงการ ประชาสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารได้อยา่ง
รวดเร็ว คล่องตัว

งาน ปชส.
ส านักงานปลัด

13 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อใหก้ารพฒันา 
อบต.มทีศิทางที่
ชดัเจนและการ
บริหารงานของ
อบต. เปน็ไปอยา่ง
มปีระสิทธิภาพ

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

 -  -  -  -        30,000 1 โครงการ อบต. มี
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นเพื่อ
น ามาใชเ้ปน็
แนวทางในการ
พฒันา

ส านักงานปลัด

14 จัดหาทีดิ่นเพือ่ใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของ อบต.บ้านหม้อ

เพื่อจดัหาที่ดินเพื่อ
ใชป้ระโยชนข์อง 
อบต.บา้นหมอ้

ทีดิ่นขนาดไม่น้อยกวา่
 3 ไร่ จ านวน 1 แปลง

 -  -   5,000,000   5,000,000   5,000,000 1 แปลง อบต.มทีี่ดินใน
การด าเนนิงาน 
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ประชาชน

ส านักงานปลัด

15 โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้า
อาคารอเนกประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชน
และผู้มาใชบ้ริการ
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยั

ต่อเติมหลังคา ตาม
แบบแปลนที ่อบต.
บ้านหม้อก าหนด

 -  -      100,000  -  - 1 โครงการ ประชาชนและผู้
มาใชบ้ริการ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

ส านักงานปลัด, 
กองช่าง

รวม ......15.......โครงการ - - 899,000     1,299,000  6,579,000  6,609,000  5,829,000  - - -

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 114



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อใหเ้กดิ
เครือขา่ยความ
ร่วมมอืภาค
ประชาชนที่เขม้แขง็
 ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 -        50,000        20,000        20,000        20,000 1 โครงการ มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภาคประชาชน
ทีเ่ข้มแข็ง

งานป้องกันฯ
ส านักงานปลัด

รวม ......1......โครงการ - - -             50,000       20,000       20,000       20,000       - - -

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 115

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริการสาธารณะ

เพือ่พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การบริการ
สาธารณะ

บุคลากรในหน่วยงาน      288,000      288,000      300,000      300,000      300,000 1 โครงการ ประชาชนได้รับ
การบริการทีม่ี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ 2 ชั้น 
ของอบต.บ้านหม้อ

เพือ่ให้มีสถานที่
ในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ละเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างโรงเก็บของ 
ขนาด 2 ชั้น

     485,000  -  -  -  - 1 แห่ง มีสถานทีใ่น
การจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ละเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์

เพือ่ให้มีสถานที่
ในการจัดประชุม
และรองรับการ
ใช้บริการของ
ประชาชน และ
คณะต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ทีท่ าการ
 อบต.บ้านหม้อ

     990,000  -  -  -  - 1 แห่ง มีสถานทีใ่น
การจัดประชุม
และรองรับการ
ใช้บริการของ
ประชาชน 
และคณะต่าง ๆ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 116

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

4 โครงการจัดท าประตูร้ัวด้านข้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เพือ่ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
สถานที่

จัดท าประตูร้ัวศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

       30,000  -  -  -  - 1 แห่ง สถานทีม่ีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย

กองช่าง, กอง
สวสัดิการสังคม

5 อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
โครงการศึกษาวางและจัดท าผัง
เมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวดั
เพชรบุรี

เพือ่ศึกษาวจิัย
ข้อมูลประกอบ 
การวางและ
จัดท าผังเมือง
รวมทีเ่ป็นไปตาม
วธิกีาร ขั้นตอน 
และองค์ประกอบ
ของการจัดท าผัง
เมืองรวม

อุดหนุนโครงการศึกษา
วางและจัดท าผังเมือง
รวมเมืองเพชรบุรี 
จังหวดัเพชรบุรี

352,316     352,316     352,316     - - 1 โครงการ มีกรอบ
แนวทางใน
การพัฒนาและ
ด ารงรักษาเมือง
เพชรบุรี

กองช่าง, 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการด้านสุขภาพต าบล   
บ้านหม้อ

เพือ่ให้มีสถานที่
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนทีม่า
รักษาพยาบาล

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ

 -   2,300,000  -  -  - 1 แห่ง มีสถานที่
รองรับการใช้
บริการของ
ประชาชน

กองช่าง,
กองสาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 117



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

7 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณทีท่ า
การ อบต.

เพือ่ความ สะอาด
 สวยงาม และ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ส านักงาน

จัดภูมิทัศน์บริเวณเสา
ธงและโดยรอบ  ทีท่ า
การ อบต.บ้านหม้อ

- - 100,000     - - 1 โครงการ ภูมิทัศน์บริเวณ
เสาธรงทีท่ าการ
 อบต.บ้านหม้อ
 มีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบ

ส านักงานปลัด

รวม ......7......โครงการ - - 2,145,316  2,940,316  752,316     300,000     300,000     - - -

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 118



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
การปรองดองสมานฉันท์

เพือ่รับฟังสภาพ
ปัญหาของ
ประชาชนใน
ต าบลบ้านหม้อ 
เกิดความสามัคคี 
ลดปัญหาความ
ขัดแย้งในพืน้ที่

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อ

       30,000        50,000        30,000        30,000        30,000 1 โครงการ สามารถน า
ข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางการ
พัฒนาต าบล 
และลดความ
ขัดแย้งของคน
ในพืน้ที่

ส านักงานปลัด

2 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน เพือ่ปกป้อง
สถาบันส าคัญ
ของชาติ ให้เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทย โดย
ค านึงถึง
ประโยชน์ของ
ชาติมาก่อนส่วน
ตนหรือพวกพ้อง

บุคลากรของ อบต.
บ้านหม้อ ผู้น าท้องที่
และประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

     100,000  -        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ ปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ 
ใหเ้ปน็ที่ยดึ
เหนี่ยวจติใจของ
คนไทย โดย
ค านงึถงึ
ประโยชนข์อง
ชาติมากอ่นส่วน
ตนหรือพวกพอ้ง

ส านักงานปลัด

รวม ......2.......โครงการ - - 130,000     50,000       80,000       80,000       80,000       - - -

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 119

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมัง่ค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลา
เหมืองทะโมน

เพือ่ให้สามารถ
รองรับประชาชน
ทีม่าใช้บริการ
และท่องเทีย่ว

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เหมืองทะโมน  ตาม
แบบแปลนที ่อบต.  
บ้านหม้อ ก าหนด

- - 300,000     - - 1 โครงการ สามารถรองรับ
ประชาชนทีม่า
ใช้บริการและ
ท่องเทีย่ว

ส านักงานปลัด,  
กองช่าง

รวม ......1.......โครงการ - - -             -             300,000     -             -             - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 120

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาทักษะทาง
การศึกษา

เพือ่พัฒนาการ 
ศึกษาให้เด็กใน
พืน้ทีแ่ละเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็ก
ในพืน้ทีไ่ด้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาทีเ่ท่าเทียม
กัน และรองรับ
การเปล่ียนแปลง
ของสังคม

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลบ้านหม้อ

     555,000      350,000      350,000      350,000      350,000 เด็กและ
เยาวชน
ได้รับการ
ศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลบ้านหม้อ
ได้รับ
การศึกษา
อย่างทัว่ถึง 
รองรับการ
เปล่ียนแปลง
ของสังคม

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 121

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

2 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่เปิดโอกาสให้
เด็กได้มีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
ด้านต่างๆ

เด็กในพืน้ทีต่ าบล
บ้านหม้อและพืน้
ใกล้เคียง

 -      130,000      130,000      130,000      130,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนใน
พื้นที่มเีจตคติ ที่
ดีต่อการจดั
ระบบบริการ
ด้านการศึกษา 
เด็กมกีารพฒันา
ขดีวามสามารถ
ในด้านต่างๆ

กองการศึกษาฯ

3 โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน เพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก 
และเยาวชน
ต่อชุมชน

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลบ้านหม้อ

       50,000        50,000        70,000        70,000        70,000 ร้อยละ 
60 ของ
เด็กและ
เยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชน
สามารถสร้าง
การมี
ส่วนร่วมต่อ
ชุมชน

กองการศึกษาฯ

4 โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนต าบลบ้านหม้อ

เพือ่ให้ความรู้
ประชาชน
เกี่ยวกับ
สารสนเทศทีม่ี
ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวติ

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

       30,000      126,000      126,000      126,000      126,000 1 โครงการ ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
สารสนเทศทีม่ี
ประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติ

กองการศึกษาฯ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชน
เรียนรู้ตลอดชีวติ

เพือ่ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม
และทัว่ถึง

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

- 30,000       30,000       30,000       30,000       1 โครงการ ประชาชน
ได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและทัว่ถึง

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 122



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมการ
อ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เพือ่ส่งเสริม
วฒันธรรมการ
อ่าน และสร้าง
สังคมการเรียนรู้

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

- 120,000     30,000       30,000       30,000       1 โครงการ ประชาชน
ได้รับความรู้
จากวฒันธรรม
การอ่าน

กองการศึกษาฯ

7 โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน เพือ่สร้าง
ประสบการณ์ทีดี่
และสร้างภาวะ
ผู้น าให้กับเยาวชน

เด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีต่ าบลบ้านหม้อ

- 150,000     170,000     170,000     170000 1 โครงการ เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ที่
ดีและมีภาวะ
ผู้น าเพิม่ขึ้น

กองการศึกษาฯ

รวม ......7.......โครงการ - - 635,000     956,000     906,000     906,000     906,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบรีุ ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่น
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 โครงการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

เพือ่สืบสาน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

     100,000  -  -  -  - 3 
กิจกรรม/ปี

ประชาชนต าบล
บา้นหมอ้ มส่ีวน
ร่วมในการสืบ
สานกจิกรรม
ทางพทุธศาสนา

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ เพือ่ให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนในต าบล
บ้านหม้อเข้าร่วม
กิจกรรม

     100,000      100,000        50,000        50,000        50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนแสดง
ความจงรักภกัดี

ส านักงานปลัด

3 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีวนัลอยกระทง

เพือ่ร่วมสืบสาน
ประเพณีวนัลอย
กระทง

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

       20,000        40,000        40,000        40,000        40,000 1 
โครงการ

ประเพณีวันลอย
กระทงได้รับการ
สืบสานไปแกค่น
รุ่นหลังต่อไป

กองการศึกษาฯ

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาล  
 ที ่10

เพือ่ให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -      100,000        50,000        50,000        50,000 1 
โครงการ

ประชาชนแสดง
ความจงรักภกัดี

ส านักงานปลัด

5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีวนัสงกรานต์
และวนัผู้สูงอายุ

เพือ่สืบสาน ธ ารง
รักษาไว ้ซ่ึงขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

     100,000      150,000      150,000      150,000      150,000 1 
โครงการ

ขนบ ธรรม
เนียมประเพณี
และวฒันธรรม
ไทย ได้รับการ
สืบสาน ธ ารง
รักษาไว้

กองการศึกษาฯ
กองสวสัดิการฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 124

แบบ ผ.02



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

6 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี โครงการจัดงาน 
พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี

อุดหนุนทีท่ าการ
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

เพือ่เป็นการส่งเสริม
และธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวดัเพชรบุรี

15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       1 โครงการ เป็นการ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ของจังหวดั
เพชรบุรีให้เป็น
มรดกแก่ชนรุ่น
หลังต่อไป

อ.เมืองเพชรบุรี

7 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล      
 บ้านหม้อ โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนสภา
วฒันธรรมต าบล
บ้านหม้อ

เพือ่สนับสนุนการ
สืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพืน้ที่

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1 โครงการ สนับสนุนการ
สืบสาน
วฒันธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพืน้ที่

สภาวฒันธรรม
ต าบลบ้านหม้อ

8 โครงการศูนย์นาฏศิลป์ต าบล   
บ้านหม้อ

เพือ่ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชน มี
โอกาสได้รับการ
ฝึกทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์

เด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีต่ าบลบ้านหม้อ

- 25,000       - - - 1 โครงการ เด็กและ
เยาวชนทีส่นใจ
ได้รับการฝึก
ทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 125



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวนั
มาฆบูชา

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วนัมาฆบูชา เข้า
วดัปฏิบัติธรรม

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -        20,000        20,000        20,000        20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ตระหนกัถงึ
ความส าคัญของ
วันมาฆบชูา และ
เขา้วัดปฎบิติั
ธรรม

กองการศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวนั  
วสิาขบูชา

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
วนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และเข้าถึง
คุณธรรม
จริยธรรมของ
พระพุทธศาสนา

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -        20,000        20,000        20,000        20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
พื้นที่เล็งเหน็
ความส าคัญของ
พระพทุธศาสนา
และเขา้ถงึ
คุณธรรม
จริยธรรมของ
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญวนั
อาสาฬบูชาและ
วนัเข้าพรรษา

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

 -        70,000        70,000        70,000        70,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ตระหนกัถงึ
ความส าคัญวัน
อาสาฬบชูาและ
วันเขา้พรรษา

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 126
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12 โครงการฟืน้ฟู อนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณี
วฒันธรรมท้องถิ่น

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านหม้อ

- - 100,000     100,000     100,000     1 โครงการ ประเพณีและ
วฒันธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป

กองการศึกษาฯ

รวม ......12.......โครงการ - - 435,000     640,000     615,000     615,000     615,000     - - -

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 127

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  
ชนิดแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

          42,300  -  -  -  - ส านักงานปลัด

2 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มต้ังพืน้เฉลิมพระ
เกียรติ  จ านวน 1 ชุด

       100,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้  
จ านวน  3  ชุด

          50,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด

4 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  
จ านวน 3 ตัว

          10,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด

5 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ  
จ านวน  1  ตัว

          20,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด
งาน

ประชาสัมพันธ์

6 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา  
จ านวน 1 เคร่ือง

          18,000  -  -  -  - ส านักงานปลัด
งาน

ประชาสัมพันธ์

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กล้องวงจรปิด (cctv) 500000      1,600,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 134
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8 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดท่อ 6 นิ้ว
  จ านวน 1 เคร่ือง

          75,000  -  -  -  - งานป้องกันฯ
ส านักงานปลัด

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว
 พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
กันการสูญหาย 
จ านวน 1 เคร่ือง

       120,000  -  -  -  - งานป้องกันฯ
ส านักงานปลัด

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ท่อ 6 นิ้ว  พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์กันการ
สูญหาย จ านวน 2 
เคร่ือง

       170,000  -  -  -  - งานป้องกันฯ
ส านักงานปลัด

11 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล จ านวน
  1  ตัว

          10,000  -  -  -  - กองคลัง
งานจัดเก็บ

รายได้

12 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (inkjet)  
จ านวน 1 เคร่ือง

            7,700  -  -  -  - กองคลัง

13 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA  
จ านวน 1 เคร่ือง

            2,800  -  -  -  - กองคลัง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 135

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว

          10,000  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้

            5,500  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก  จ านวน 1 ตู้

            4,500  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ
พร้อมฐาน จ านวน 1
 ตู้

            5,500  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม  
จ านวน 16 ชุด

       136,000  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ือมพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวด า 
จ านวน 1 ชุด

            9,000  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

20 การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา โต๊ะเทเบิลเทนนิส  
จ านวน 1 ชุด

          13,500  -  -  -  - กองการศึกษาฯ

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง

          17,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 136
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22 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดต้ังพืน้ (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู 
พร้อมติดต้ัง  จ านวน
 1 เคร่ือง

          40,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

23 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสูง           13,600  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้ จ านวน 
2 ตัว

            3,600  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

25 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว

          12,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

26 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร จ านวน
 1 เคร่ือง

          18,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั 
จ านวน 3 เคร่ือง

       177,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

28 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองความดันโลหิต
แบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ จ านวน 1 
เคร่ือง

          70,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 137

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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29 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2 
 จ านวน 3 เคร่ือง

          90,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊  จ านวน 1 
เคร่ือง

          21,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

31 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/LED สี แบบ
 Network  จ านวน 1
 เคร่ือง

          12,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพิมพ์สติกเกอร์
ยา จ านวน 1 เคร่ือง

          21,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

          11,600  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

34 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จอภาพ LCD/LED 
จ านวน 1 เคร่ือง

            3,000  -  -  -  - งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

35 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์อื่น ทีต้ั่งถังขยะแบบประตู
เปิดปิด

          60,000           42,000           50,000           50,000           45,000 งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน
 2 เคร่ือง

          18,500  -  -  -  - กองช่าง

37 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ขนาด 5x8 สูง 
2.5 ม. จ านวน 4 หลัง

          96,000  -  -  -  - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 138
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38 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  จ านวน
 1 เคร่ือง

 -           28,200  -  -  - ส านักงานปลัด
งาน

ประชาสัมพนัธ์

39 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองซักผ้า  จ านวน
 1 เคร่ือง

 -           18,000  -  -  - ส านักงานปลัด

40 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
All in one ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           17,000  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ตรวจสอบ
ภายใน)

41 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน  3  เคร่ือง

 -             7,500  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ตรวจสอบ

ภายใน, ปชส.
,ธรุการ)

42 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จ านวน 3 
ชุด

 -           11,400  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ตรวจสอบ

ภายใน, ปชส.
,ธรุการ)

43 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ทีม่ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 จ านวน 3 ชุด

 -           33,000  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ตรวจสอบ

ภายใน, ปชส.
,ธรุการ)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 139

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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44 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           17,000  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ตรวจสอบ
ภายใน)

45 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           16,000  -  -  - ส านักงานปลัด 
(ปลัด)

46 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ าแบบหอย
โข่ง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           20,000  -  -  - ส านักงานปลัด
งานป้องกันฯ

47 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 ตู้

 -             5,500  -  -  - กองคลัง

48 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           17,000  -  -  - กองคลัง

49 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 
1 เคร่ือง

 -           21,000  -  -  - กองคลัง

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางหนังสือ จ านวน
 9 อัน

 -           45,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 140
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51 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้โชว ์ จ านวน 6 ตู้  -        150,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
52 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  

จ านวน 2 เคร่ือง
 -             4,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

53 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วทิยุ

เคร่ืองขยายเสียง
พร้อมล าโพง  จ านวน
 2 ชุด

 -           40,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

54 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วทิยุ

โทรทัศน์ LED จ านวน
 2 เคร่ือง

 -           35,600  -  -  - กองการศึกษาฯ

55 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

แมกกะโฟน (โทรโข่ง)
 จ านวน 2 เคร่ือง

 -             7,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

56 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1
  จ านวน 2 เคร่ือง

 -           44,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

57 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -             5,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

58 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1000kVA 
จ านวน 3 เคร่ือง

 -           17,700  -  -  - กองการศึกษาฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 141
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59 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย  จ านวน 1 คัน

 -      2,500,000  -      2,500,000  - งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

60 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ LED ขนาด 
40 นิ้ว  จ านวน 4 
เคร่ือง

 -  -  -           50,000  - ส านักงานปลัด
งาน

ประชาสัมพนัธ์

61 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
 จ านวน 1 เคร่ือง

 -           16,000  -  -  - กองสวสัดิการฯ

62 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน  1  เคร่ือง

 -             2,500  -  -  - กองสวสัดิการฯ

63 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ทีม่ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จ านวน 1 
ชุด

 -             3,800  -  -  - กองสวสัดิการฯ

64 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ทีม่ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 จ านวน 1 ชุด

 -           11,000  -  -  - กองสวสัดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 142
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65 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด    
LED สี  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -           17,000  -  -  - กองสวสัดิการฯ

66 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองซักผ้า  จ านวน
 1 เคร่ือง

 -           18,000  -  -  - กองสาธาณสุขฯ
(เงินบ ารุง)

67 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตัดคอนกรีต
แบบรถเข็น  จ านวน 
1 เคร่ือง

 -           50,000  -  -  - กองช่าง

68 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองอัดอากาศ  
จ านวน 1  เคร่ือง

 -           66,000  -  -  - กองช่าง

69 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (ส าหรับ
กระดาษขนาด A3) 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -             7,100  -  -  - กองช่าง

70 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader) 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -             1,400  -  -  - กองการศึกษาฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 143
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71 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader) 
จ านวน 3 เคร่ือง

 -             2,100  -  -  - กองสวสัดิการฯ

72 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จ านวน 2 
เคร่ือง

 -             1,400  -  -  - ส านักงานปลัด

73 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 
เคร่ือง

 -               700  -  -  - งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

74 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 
เคร่ือง

 -               700  -  -  - กองช่าง

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 144

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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75 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 
เคร่ือง

 -               700  -  -  - กองคลัง

76 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เตาอบไมโครเวฟ  
จ านวน 1 เคร่ือง

          13,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

77 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวดัความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
 จ านวน 1 เคร่ือง

          20,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

78 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน             9,500  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

79 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวด า 
ชนิด Network    
แบบที ่2

          15,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

80 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ชุดอุปกรณ์ท าคลอด
ฉุกเฉิน

            6,500  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

81 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ดามกันนิ้วมือ
งอ  จ านวน 5 อัน

 -  -             9,800  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 145
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82 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์เพิม่ก าลังมือ 
กระดกข้อมือ  จ านวน
 10 อัน

 -  -           20,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

83 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ดามกันเท้าตก
  จ านวน 3 อัน

 -  -             8,400  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

84 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รอกคู่บริหารหัวไหล่  
จ านวน 5 อัน

 -  -             3,750  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

85 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รอกคู่บริหารหัวไหล่
แบบติดผนัง  จ านวน
 1 อัน

 -  -             6,800  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

86 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์เหยียด
ข้อศอกผู้ใหญ่  
จ านวน 3 อัน

 -  -             5,040  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

87 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ช่วยเดินไม้
เท้า 3 ขา  จ านวน 3
 อัน

 -  -             2,850  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

88 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ราวคู่ขนานฝึกเดิน  
จ านวน 1 ชุด

 -  -           50,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

89 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ผยุงหลังและ
สะโพก  จ านวน 5 อัน

 -  -             6,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 146
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90 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กระดานยืดน่อง  
จ านวน 2 อัน

 -  -             1,800  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

91 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ทีน่อนลมป้องกันแผล
กดทับ  จ านวน 2 ชุด

 -  -           26,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

92 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

อุปกรณ์ผยุงเข่า  
จ านวน 3 อัน

 -  -             5,880  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

93 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล
แบบที ่2  จ านวน 4 
เคร่ือง

 -  -        120,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

94 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 
800VA  จ านวน 4 
เคร่ือง

 -  -           11,200  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

95 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กขนาด 4 ล้ินชัก
 (มอก) จ านวน 4 ตู้

 -  -           31,600  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

96 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18
 ช่อง  จ านวน 2 ตู้

 -  -           14,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

97 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 
ล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้

 -  -             4,300  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 147
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98 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           32,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

99 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์   
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           33,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

100 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น  จ านวน
 1 เคร่ือง

 -  -           14,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

101 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้

 -  -             6,500  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

102 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองท าน้ าร้อน-    
น้ าเย็น  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -           26,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

103 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           30,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

104 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
15,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           25,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 148
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 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

105 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู  
จ านวน 4 เคร่ือง

 -  -        114,400  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

106 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           32,400  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

107 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
30,000 บีทียู  
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  -           80,400  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

108 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
36,000 บีทียู  
จ านวน 7 เคร่ือง

 -  -        329,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

109 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 
48,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           55,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

110 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแบบต้ังพืน้ 
ขนาด 16 นิ้ว  
จ านวน 3 ตัว

 -  -             4,770  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 149



 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

111 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 7
 ตัว

 -  -           33,600  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

112 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 
10 ตัว

 -  -           35,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

113 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร จ านวน 
18 ตัว

 -  -           26,100  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

114 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พักคอย 3 ทีน่ั่ง 
 จ านวน 10 ชุด

 -  -           45,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

115 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อ  
จ านวน 10 ตัว

 -  -           17,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

116 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เส้ือผ้าแบบบาน
เล่ือน จ านวน 1 ตู้

 -  -             6,500  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

117 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุมกลุ่ม 12 
ทีน่ั่ง  จ านวน 1 ชุด

 -  -           69,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

118 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางหนังสือ  
จ านวน 2 อัน

 -  -             3,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 150
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119 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นไม้เอนกประสงค์ 
จ านวน 4 อัน

 -  -             7,200  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

120 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจกทรงสูง  
จ านวน 3 ตู้

 -  -           14,100  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

121 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง 
จ านวน 5 ชุด

 -  -           21,500  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

122 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารสูง ชั้นบน
โล่ง ล่างบานเล่ือน  
จ านวน 2 ตู้

 -  -           13,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

123 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์คลินิกทันต
 กรรมตัวแอล  
จ านวน 1 ชุด

 -  -           19,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

124 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ชุดตู้ห้องครัว 
(ส าหรับครัวเปียก) 
จ านวน 1 ชุด

 -  -           34,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

125 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ชุดตู้ห้องครัว 
(ส าหรับครัวแห้ง) 
จ านวน 1 ชุด

 -  -           41,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

126 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ชุดครัวเคาน์เตอร์
พร้อมซ้ิง  จ านวน 2 
ชุด

 -  -           39,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 151
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127 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก
ทรงเต้ีย  6 ตู้

 -  -           20,400  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

128 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเล่ือน
กระจก  จ านวน 2 ตู้

 -  -             9,600  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

129 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บยา  จ านวน 1 
ชุด

 -  -           39,500  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

130 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ทีก่ั้น พาร์ทิชั่นแผง
แบบทึบล้วน  จ านวน
 1 ชุด

 -  -           20,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

131 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นไม้วางของ
เอนกประสงค์ 6 ช่อง
  จ านวน 2 ชุด

 -  -             5,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

132 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์ต้อนรับ 
จ านวน 1 ชุด

 -  -           26,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

133 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะรับแขก  
จ านวน 1 ชุด

 -  -           15,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

134 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นไม้วางของ
เอนกประสงค์ 15 
ช่อง  จ านวน 1 ชุด

 -  -             4,900  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 152
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135 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อ่างเคาน์เตอร์ล้างมือ
 จ านวน 10 ชุด

 -  -           75,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

136 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน 3 ชุด

 -  -             8,700  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

137 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เตียงเฟาวเ์ลอร์  
จ านวน 1 เตียง

 -  -           15,800  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

138 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนั่ง  
จ านวน 3 คัน

 -  -           20,700  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

139 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนอน  
จ านวน 1 คัน

 -  -           20,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

140 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 13 คิว 
บิกฟุต  จ านวน 1 ตู้

 -  -           19,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

141 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ทีน่อนลมกันแผลกด
ทับ  จ านวน 2 อัน

 -  -           16,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 153
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142 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่
 พร้อมเก้าอี้สนามและ
โคมไฟ จ านวน 1 ชุด

 -  -  -           65,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

143 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองดูดฝุ่น  จ านวน
 1 เคร่ือง

 -  -  -           13,000  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

144 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิล้แค็บ  
จ านวน 1 คัน

 -  -  -        854,000  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

145 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองนับเม็ดยา  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -        285,000  -  -  - กองสาธาณสุขฯ
(เงินบ ารุง)

146 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้นิรภัย  จ านวน 1 ตู้  -  -           20,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(เงินบ ารุง)

147 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี
 แบบดับเบิลแค็บ  
จ านวน 1 คัน

 -  -      1,025,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

148 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั
แบบละอองฝอย 
(ULV) ชนิดติดต้ังบน
รถยนต์  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -        750,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 154
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149 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั
แบบละอองฝอย 
(ULV)  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -           79,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

150 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดทันตกรรม
เคล่ือนทีพ่ร้อมเก้าอี้
สนามและโคมไฟ 
จ านวน 24 ชุด

 -  -           65,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

151 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองกรองน้ า 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           35,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

152 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
 จ านวน 1 เคร่ือง
เพือ่ทดแทนเคร่ืองเดิม
 หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0030

 -  -  -           18,000  - ส านักงานปลัด

153 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน
 3 ตัว

 -  -             6,000  -  - กองคลัง

154 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
 All in One  จ านวน
 3 ชุด

 -  -           51,000  -  - กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 155
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155 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           17,000  -  - ส านักงานปลัด

156 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ไฟไซเรน (LED) 
ส าหรับติดรถบรรทุก
น้ า จ านวน 2 ชุด

 -  -           40,000  -  - งานปอ้งกนัฯ
ส านกังานปลัด

157 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วทิยุ

ไฟกระพริบ  จ านวน 
4 จุด

 -  -           90,000  -  - งานปอ้งกนัฯ
ส านกังานปลัด

158 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 32,000 บีทียู
 จ านวน 2 เคร่ือง

 -  -           84,600  -  - กองการศึกษาฯ

159 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้  จ านวน 18
 ชุด

 -  -        153,000  -  - กองการศึกษาฯ

160 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 
 จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           28,000  -  - กองสวัสดิการฯ

161 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           22,000  -  - กองชา่ง

162 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน
 2 เคร่ือง

 -  -           18,500  -  - กองชา่ง

163 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นตัดเหล็กขนาด 
14 นิ้ว  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -           18,500  -  - กองชา่ง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 156
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164 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ ขนาด 8 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             5,800  -  - กองชา่ง

165 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบที ่1  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -           22,000  -  - กองชา่ง

166 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสับย่อยกิ่งไม้  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -  -           85,000 งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

167 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถด๊ัมเปอร์ จ านวน 1
 คัน

 -  -  -  -        120,000 งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

168 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพ  
จ านวน 1 ชุด

 -  -  -           50,000  - ส านักงานปลัด

169 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ป้ายไฟอักษรพร้อม
ติดต้ัง เพือ่การ
ประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 2 ชุด

 -  -  -  -        150,000 ส านักงานปลัด

170 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกาย 
จ านวน 5 ชุด

          50,000        100,000           50,000           50,000           50,000 งานส่ิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ

171 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า  
จ านวน 1 คัน

 -  -  -      2,600,000  - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 157
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172 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์  
จ านวน  2  ตัว

 -  -             4,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

173 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน  1  ชุด

 -  -          3,500  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

174 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
 All in One  จ านวน
 1 ชุด

 -  -           23,000  -  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

175 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ  
จ านวน  1  ตัว

 -  -  -  -           20,000 ส านักงานปลัด
งาน

ประชาสัมพันธ์

176 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตู้ออกหน่วย
เคล่ือนที ่จ านวน 1 
คัน

 -  -  -      1,000,000  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถ่ายโอน)

177 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนั่ง  
จ านวน 2 คัน

 -  -  -           15,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

178 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เตียงเฟาวเ์ลอร์ ชนิด
ไฟฟ้า  จ านวน 1 เตียง

 -  -  -           46,500  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

179 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนอน  
จ านวน 1 คัน

 -  -  -           19,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 158
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180 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ถังออกซิเจนพร้อม
อุปกรณ์การให้ครบชุด
  จ านวน 1 ชุด

 -  -  -           11,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

181 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวดัความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
 จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -           11,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

182 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เตียงตรวจภายใน
ไฟฟ้า จ านวน 1 เตียง

 -  -  -        100,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

183 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองขูดหินปูแบบ 
Electro Magnetic 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -           25,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

184 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองฉายแสงพร้อม
ทีว่ดัความเข้มแสง  
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -           25,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

185 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองท าน้ าร้อน-    
น้ าเย็น  แบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน
 1 เคร่ือง

 -  -  -           25,100  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 159
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186 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม แบบ
เจาะกระดาษและเข้า
เล่มมือโยก  จ านวน 1
 เคร่ือง

 -  -  -           12,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

187 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

 -  -  -             8,000  - กองสาธารณสุขฯ
(งบอนามัย  

ถ่ายโอน)

188 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย 
(ULV)  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -  -           75,000  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

189 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย
 แบบติดรถ

 -  -  -        900,000  - กองสาธาณสุขฯ
(งบถา่ยโอน)

รวม ......189.......รายการ - - -   2,108,100   5,285,300   5,515,790   9,522,600   1,470,000

(จัดท ำโดย ส ำนักปลัด อบต.บำ้นหม้อ “งำนนโยบำยและแผน” แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 160

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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