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ค้าน้า 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก้ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ.2559 ก้าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยให้ความหมายของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไว้ดังนี้ 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล ที่จัดท้าขึ้น
ส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงานก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
.  องค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ ได้เล็งเห็นความจ้าเป็นและความส้าคัญที่เกี่ยวกับการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จึ งจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ซึ่ งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่าน
กระบวนการจัดท้าประชาคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
ก้าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท้าข้ึนส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ฉบับนี้ 
จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท้างบประมาณประจ้าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลท้ายเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
  

        
          องค์การบริหารส่วนต้าบลท้ายเกาะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จงัหวัดปทุมธานี 
--------------------------------- 

 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ : 87/11 หมู่ 3 ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 
โทรศัพท์  02-25931079, 02-5932579 โทรสาร 02-5931079 , 02-5932579 ต่อ 16 เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีจ านวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ดังนี้  

1. หมู่ที่  1  บ้านขนมเปียก  
2. หมู่ที่  2  บ้านแกงร้อน   
3. หมู่ที่  3  บ้านต้นสะตือ  
4. หมู่ที่  4  บ้านลาดท้องวัง  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยา มี

คลองต่างๆแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาส่งผลให้พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก บางปีจะ
ประสบน้ าท่วมโดยเฉพาะในปีที่ฝนตกชุกจะท าให้น้ าท่วมเกือบเต็มพ้ืนที่  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตกห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามโคก ประมาณ  6 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  4,662 ไร่  2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลโคกช้าง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลบางกระบือ  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา  และอ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลคลองควาย  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวัน   
ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายเกาะ ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป 
แบ่งเป็น 3 ฤดู 
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 ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์  ถึงเดือน พฤษภาคม  

ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน  ถึงเดือน กันยายน 

ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดิน

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในต าบลท้ายเกาะ แบ่งได้เป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 70 
เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวท าให้การระบายน้ าไม่ดี  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือคลองต่าง ๆ ไหลผ่านครอบคลุม

พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา ดังนี้  
 -  หมู่ที่ 1 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก -  ท้ายเกาะ) 
 -  หมู่ที่ 2 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ) 

  -  หมู่ที่ 3 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ) , คลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์
และคลองยายหอม 

  -  หมู่ที่ 4 คลองชลประทาน (คลองสิบศอก , คลองขนมเปียก , คลองเจ๊ก) , คลองอ้ายแบน , 
คลองแว้ และคลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ไม่มีป่าไม้ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลเป็นพื้นที่เกษตร 

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

4,662 ไร่  2 งาน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลโคกช้าง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลบางกระบือ  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา  และอ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลคลองควาย  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
พ้ืนที่ต าบลท้ายเกาะมีเขตปกครองย่อย 4 หมู่บ้าน 
1. หมู่ที่  1  บ้านขนมเปียก  
2. หมู่ที่  2  บ้านแกงร้อน   
3. หมู่ที่  3  บ้านต้นสะตือ  
4. หมู่ที่  4  บ้านลาดท้องวัง  
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2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน และแบ่งเขตการเลือกตั้ง 4 เขตตาม

หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสามารถเลือกสมาชิกสภาได้หมู่ละ 2 คน เพ่ือด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายเกาะ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ได้ 1 คน โดยคณะผู้บริหาร ก าหนดไว้รอง
นายกฯ 2 คน เลขานุการนายกฯ 1 คน  

          องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
  -   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,895  คน 
  -   หน่วยเลือกตั้ง  4  หน่วย 
  -   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   8  คน 
  -   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
คณะผู้บริหาร ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวม 

นายก อบต. - - 1 1 
รองนายก อบต. - - 2 2 
เลขานุการนายก อบต. - 1 - 1 
ที่ปรึกษานายก อบต. - - 3 3 

รวม - 1 6 7 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
   สมาชิกสภาฯ    ปริญญาโท    ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวม 

ประธานสภาฯ - - 1 1 
รองประธานสภาฯ - - 1 1 
สมาชิกสภาฯ - - 6 6 
เลขานุการสภาฯ 1 - - 1 

รวม 1 - 8 9 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
 

 

 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,612 คน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  
(ท่ีมา : งานทะเบียนและบัตรอ าเภอสามโคก)  

ครัวเรือน   สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนมกราคม   
(ที่มา:  งานทะเบียนและบัตรอ าเภอสามโคก) 

 

 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม ชื่อผู้น าท้องท่ี 
ชาย หญิง  

1 บ้านขนมเปียก 237 280 517 นายบุญรัตน์  เหมือนสร้อย 
2 บ้านแกงร้อน 255 272 527 นางทองหล่อ  ลัมพัชวา (ก านัน) 
3 บ้านต้นสะตือ 433 487 920 นายสมบูรณ์  รสโฉม 
4 บ้านลาดท้องวัง 330 318 648 นายมงคล   สายทอง 
รวม 4    หมู่บ้าน 1,255 1,357 2,612  

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 รวม 
450 208 467 415 1,540 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 244 255 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 831 880 อายุ 18 – 60 ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 167 236 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,242 1,371  

 

4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา (ท่ีมา : กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ)  

-  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ     จ านวน      1     แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ จ านวน      1     แห่ง 

 

 
 
 
 
 

สถานศึกษา ระดับชั้น 
ประจ าปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 

ชั้นอนุบาล 1 9 6 9 15 
ชั้นอนุบาล 2 10 12 11 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 11 10 11 14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 5 13 13 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 14 7 13 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 9 13 7 14 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 8 11 15 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 26 10 10 16 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 11 23 14 19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 9 11 18 12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 13 11 11 16 

รวม 125 127 132 147 

ศพด.อบต.ท้ายเกาะ เตรียมอนุบาล 1-2 35 35 39 35 
 รวม 35 35 39 35 
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4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     จ านวน      1     แห่ง 

  -  สถานพยาบาลเอกชน        จ านวน      1     แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน      1     แห่ง 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วม            ร้อยละ     100 

  4.3 อาชญากรรม 
-  ป้อมต ารวจ        จ านวน     1     แห่ง 
-  กล้อง CCTV หมู่ที่ 1-3    จ านวน     26   จุด  

4.4 ยาเสพติด  
-  ป้อมต ารวจ        จ านวน     1     แห่ง 
-  กล้อง CCTV หมู่ที่ 1-3    จ านวน     26   จุด  
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  
จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  

(ท่ีมา: ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง   
  - ถนนปทุมธานี-เสนา จ านวน 1 สาย สภาพดี  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111) 
  - ถนนคันก้ันน้ าสายสิงหนาท-สามโคก  (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน) 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  - ถนนลาดยาง                 
  - ถนนลูกรัง                     

  - สะพานคอนกรีต  

             5.2 การไฟฟ้า   
-  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 4 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 
-  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ    1,418  ครัวเรือน 
-  จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ         1  ครัวเรือน 
 
 

ล าดับ รายการ 2557 
ลงทะเบียนเพิ่มเติม 

รวม 
ย้าย/

เสียชีวิต คงเหลือ 
2558 2559 2560 

1 ผู้สูงอายุ 319 +27 +32 +35 413 - 57 356 
2 ผู้พิการ 45 +3 +9 +10 67 - 13 54 
3 ผู้ป่วยเอดส์ 3 - - - 3 - 3 

รวม 367 +30 +41 +45 483 -70 413 
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5.3 การประปา   
- หมู่ที่  1  จ านวน  1  แห่ง  คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (020000263902) 

  - หมู่ที่  3 จ านวน  2 แห่ง  คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 (020000263604) 
และแท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านวัดท้ายเกาะใหญ่ หมู่ 3 (020000100482) 

  - หมู่ที่ 4 จ านวน 5 แห่ง คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านคลองขนมเปียก (020000263567) 
, แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านถนน รพช.  (020000263522) แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านลาดท้องวัง ถนน รพช. 
(020000263535)  แท็งค์น้ าประปาหอถังสูง (020019487423)  และ อบต.ท้ายเกาะ (ประปาบาดาล 
ม.4  ต.ท้ายเกาะ) (020019806075) 

5.4 โทรศัพท์   
- ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีคู่สายโทรศัพท์ผ่านในเขตหมู่ 1,2,3 และ4 

บางส่วน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    -ไม่มี- 

 

6. ระบบบริการพื้นฐาน 
  6.1 การเกษตร   

 อาชีพ  (ท่ีมา:  ข้อมูล จปฐ.) 

 
 
 
 
 

 6.2 การประมง   –ไม่มี-   

 6.3 การปศุสัตว์ 
- มีการเลี้ยงไก ่ เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแพะ 

6.4 การบริการ  –ไม่มี-   

6.5 การท่องเที่ยว  
(ท่ีมา: กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ) 

 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปี 2559 

(คน) 
-  เกษตรกรรม-ท านา  81 
-  เกษตรกรรม-ท าสวน 4 

 รายการ 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม   

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
-  รีสอร์ท 1 1 1 

รวม 1 1 1 
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สถานที่ท่องเที่ยว    
-  วัดท้ายเกาะใหญ่  หมู่ที่ 3  (วัดมอญ) 

6.6 อุตสาหกรรม 
(ท่ีมา: กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
- กลุ่ม OTOP   จ านวน  5  กลุ่ม 
(ท่ีมา: กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

6.8 แรงงาน 
- แรงงานในเขตต าบลท้ายเกาะมีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การ

ว่าจ้างแรงงานในเขตต าบลจึงมีน้อย ประชาชนจึงต้องออกไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
และอ าเภอคลองหลวงเป็นส่วนมาก 

 
 
 
 
 
 

 รายการ 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม   

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
-  ปั๊มน้ ามัน 2 1 1 

-  โรงงาน/บริษัท /หจก. 48 42 50 

-  โรงเลื่อยจักร 2 2 2 

-  โกดังเก็บสินค้า 3 3 4 

รวม 55 48 57 

 รายการ 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม   

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
-  ปั๊มน้ ามัน 2 1 1 

-  โรงงาน/บริษัท /หจก. 48 42 50 

-  ร้านค้า 26 24 32 

-  หมู่บ้านจัดสรร 2 2 2 

-  โรงเลื่อยจักร 2 2 2 

-  โกดังเก็บสินค้า 3 3 4 

-  รีสอร์ท 1 1 1 

รวม 84 75 92 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน   

รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) (ท่ีมา:  ข้อมูล จปฐ.) 
 

 

 

 

 
 

 

รายไดบุ้คคลเฉลี่ย (บาท/ปี)  (ท่ีมา:  ข้อมูล จปฐ.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)   (ท่ีมา:  ข้อมูล จปฐ.) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ปี 2559 
( 434 คร.) 

หมู่บ้านขนมเปียก 517,692 
หมู่บ้านแกงร้อน 193,875 
หมู่บ้านต้นสะตือ 138,191 
หมู่บ้านลาดท้องวัง 154,418 

รวม 208,105 

หมู่บ้าน ปี 2559 
( 1,489 คน) 

หมู่บ้านขนมเปียก 144,312 
หมู่บ้านแกงร้อน 65,523 
หมู่บ้านต้นสะตือ 40,786 
หมู่บ้านลาดท้องวัง 42,378 

รวม 60,656 

หมู่บ้าน ปี 2559 
(434  คร.) 

หมู่บ้านขนมเปียก 404,532 
หมู่บ้านแกงร้อน 142,473 
หมู่บ้านต้นสะตือ 69,118 
หมู่บ้านลาดท้องวัง 76,884 

รวม 132,758 
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รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)   (ท่ีมา:  ข้อมูล จปฐ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  
- ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีการเกษตร ทั้ง 4 หมู่ และส่วนใหญ่เกษตรกร 

ท านาเป็นอาชีพหลัก และเป็นการเกษตรที่มีผลผลิตสูงในต าบลท้ายเกาะ  

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
  -  แม่น้ าเจ้าพระยา       
  -  หมู่ที่ 1 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก -  ท้ายเกาะ) 
  -  หมู่ที่ 2 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ) 

    -  หมู่ที่ 3 คลองชลประทาน (คลองเลียบถนนสามโคก - ท้ายเกาะ) ,คลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์
และคลองยายหอม 
   -  หมู่ที่ 4 คลองชลประทาน (คลองสิบศอก,คลองขนมเปียก,คลองเจ๊ก) คลองอ้ายแบน  
คลองแว้ และคลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์ 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
-  หมู่ที่  1  จ านวน  1  แห่ง  คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

  -  หมู่ที่  3  จ านวน  2  แห่ง  คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3  และแท็งค์น้ าประปา
หมู่บ้าน  วัดท้ายเกาะใหญ่ หมู่ 3 

  -  หมู่ที่  4 จ านวน  3  แห่ง  คือ แท็งค์น้ าประปาหมู่บ้าน คลองขนมเปียก , แท็งค์น้ าประปา
หมู่บ้าน ถนน รพช.  และแท็งค์น้ าประปาหมู่บ้านลาดท้องวัง ถนน รพช.    

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  
  - ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของประชากร

ทั้งหมด และร้อยละ 5 นับถือศาสนาอื่น เช่น อิสลาม คริสต์ เป็นต้น   

  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 - โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรามัญ 
- โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ 5   
 
 
 

หมู่บ้าน ปี 2559 
( 1,489 คน) 

หมู่บ้านขนมเปียก 112,768 
หมู่บ้านแกงร้อน 48,150 
หมู่บ้านต้นสะตือ 20,400 
หมู่บ้านลาดท้องวัง 21,100 

รวม 38,695 
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 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   
 - แพทย์แผนโบราณ 
- อาหารรามัญ   
- การท าหางหงส์ ธงตะขาบ (ศิลปวัฒนธรรมรามัญ) 
- ภาษามอญ 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก -ไม่มี- 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  

-  แม่น้ าเจ้าพระยา 
-  คลองขนมเปียก 
-  คลองข้างฟาร์มคีรีขันธ์ 
-  คลองสิบศอก 
-  คลองเจ๊ก 
-  คลองแว้ 
-  คลองอ้ายแบน 
-  คลองคั่นก้ันน้ าชลประทาน 

9.2 ป่าไม้    –ไม่มี- 

9.3 ภูเขา    –ไม่มี- 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ     
–สมบูรณ์ดี- 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 -2560) 

 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1.1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่างบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2557 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  20,000,000.00 บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  20,000,000.00 บาท 
  รายรับจริง   30,457,689.51 บาท 
  รายจ่ายจริง   21,739,245.99 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2558 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  30,000,000.00 บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  30,000,000.00 บาท 
  รายรับจริง   29,717,652.70 บาท 
  รายจ่ายจริง   27,316,518.71 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2559 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  31,000,000.00 บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  31,000,000.00 บาท 
  รายรับจริง   29,315,093.12 บาท 
  รายจ่ายจริง   26,782,028.02 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2560 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  34,000,000.00 บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้  34,000,000.00 บาท 
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1.2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

      อบต.ท้ายเกาะ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  ตลอดจนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปี (พ.ศ. 2557 -2560)  ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 2557 การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

23 28,822,800.00 16 11,807,900.00 16 10,258,038.31 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 37 3,174,000.00 29 5,200,200.00 22 4,454,568.50 
การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4 2,550,000.00 3 539,000.00 3 536,935.00 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6 1,160,000.00 6 620,000.00 5 252,376.00 

การส่งเสริมการเศรษฐกิจ 10 1,150,000.00 7 1,503,200.0 7 1,405,540.23 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 38 6,628,500.00 33 5,550,142.50 29 4,635,278.35 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 30,000.00 - -   
รวม 120 43,515,300.00 94 25,220,442.50 82 21,542,736.39 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๗                     
ก าหนดไว้    ๑๒๐    โครงการ     ปฏิบัติได้    ๘๒  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๘.๓๓ 

 
ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนา 2558 การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

21 27,956,800.00 18 12,503,298.07 17 11,418,459.16 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 34 2,360,400.00 34 2,228,400.00 24 1,563,764.10 
การบ ารุง รักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2 320,000.00 2 380,000.00 1 75,200.00 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

9 790,000.00 9 790,000.00 6 344,319.00 

การส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

7 1,450,000.00 7 1,440,000.00 6 1,219,130.83 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

54 13,096,000.00 54 17,479,300.0 52 14,494,045.62 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 930,000.00 3 860,000.00 2 832,500.00 

รวม 131 46,903,200.00 127 35,680,998.07 108 29,947,418.71 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี    ๒๕๕๘                     
ก าหนดไว้   ๑๓๑    โครงการ   ปฏิบัติได้ ๑๐๘    โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๓ 
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ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนา 2559 การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

24 25,107,200.00 16 8,232,300.00 12 6,252,013.24 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 28 4,180,000.00 25 3,335,500.00 14 2,755,290.40 

การบ ารุง รักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2 250,000.00 2 350,000.0 1 286,000.0 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

10 645,000.00 10 595,000.00 6 344,907.00 

การส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

6 1,180,000.00 5 1,640,000.00 4 961,836.02 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

25 19,220,000.00 25 19,418,500.00 22 15,484,781.36 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 400,000.00 1 95,000.00 1 95,000.00 

รวม 97 50,982,200.00 84 33,666,300.00 60 26,179,828.02 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี  ๒๕๕๙                  
ก าหนดไว้   ๙๔  โครงการ   ปฏิบัติได้ ๖๐  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๘๒ 
 

2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
2.1.ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ประชาชนในเขตต าบลท้ายเกาะ ได้รับการบริหารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแก่

สถานะทางการเงินและการคลัง  เช่น 
๑.การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขให้กับประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไป-มา 
๒.การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเพื่อเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓.การส่งเสริมการฝึกอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน เพ่ือให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.2.ผลกระทบ 
ประชาชนในเขตต าบลท้ายเกาะ ไม่ได้รับผลกระทบจากให้บริการสาธารณะจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลท้ายเกาะชีวิตที่ดีข้ึน 
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3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2557 - 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะได้ด าเนินการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น  แต่เนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก  มีความจ ากัดในด้าน
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา    จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะได้
แก้ไขปัญหาด้วยการประสานงานของบประมาณและขอความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ เพ่ือเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1. แผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี( พ.ศ.2560-2579) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้อง 

มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ใหญ่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษา ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ังยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และยึดคนเป็น 

ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ส่วนวิสัยทัศน์ของการพัฒนา จะมุ่งให้
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมเป็นสุข 
และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย 

เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการ 
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
    ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม 
เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่
จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย 
   ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษา 
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพอุตสาหกรรมอากาศยานอุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค
เป็นต้น 
               ทั้งนี้ โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
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๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว 
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน        

๕.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน 
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) 
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) 
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง  ร ว ม ทั้ ง ส นั บ ส นุ น ง า น ศึ ก ษ า  วิ จั ย  พั ฒ น า ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง 
      ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
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  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสิ์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
       ๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ
ประชาชนรวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงในอนาคต        

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย        
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๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์การ 
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การดําเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่ 
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
*แผนการพัฒนาภาค* 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2550มาตรา53/1และ
มาตรา53/2บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคขึ้นเพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 แนวคิดและหลักการ 
1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนผลประโยชน์ของประชาชนภูมิสังคมยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆนโยบายรัฐบาลแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่โดย 
 1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
    2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 
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  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการ
พัฒนาที่สมดุลดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศดังนี้ 
 1.พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
1) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหารแนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรีพ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพานแนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
2) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑลแนว 
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑลพ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกโดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิม  ขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่เช่นการพัฒนาระบบรถรางเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ําและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัดเช่นพิษณุโลกและขอนแก่น 
 4.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืนได้แก่พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตรพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรการบริการการลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่นส่งเสริม
การพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาการเกษตรฟ้ืนฟูการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
2) พัฒนาศักยภาพคนครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพมีธรรมาภิบาลเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจโลกควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเช่นส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ
การอาชีวศึกษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัวชุมชนและภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
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3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเร่งแก้ไขปัญหาการ  กัดเซาะชายฝั่งทะเลปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ํ าแม่น้ํ า เจ้ าพระยาส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของภาคีการ พัฒนาอนุ รั กษ์และรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-
ใต้และแนวตะวันออก-ตะวันตกเพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันเพ่ือให้ม ีการจัดระเบียบรูปแบบการ
พัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 

*แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา) 

วิสัยทัศน์  
“เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพ่ือสนับสนุนการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
เปูาประสงค์รวม  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  1  ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุน
ความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคต  
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 1) พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.1) ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  1.2) อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  1.3) แปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นอาหารปลอดภัย 
  1.4) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าที่ยั่งยืน 
  1.5) สร้างตลาดให้สินค้าเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน 
 2) ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรมคุ้มครองรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรกับภาคอุตสาหกรรม  

 3) ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ํา 
  3.1) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยา/ปุาสัก 
  3.2) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
 4) ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ําเจ้าพระยา/ปุาสัก   
  4.1) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.2) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 ประเด็นการพัฒนา 

1) การเป็นเมืองที่มีฐานทรัพยากรต้นทุน(น้ํา)ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต 
การค้า การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และชุมชน 

  2) การเป็นเมืองอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 
  3) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

4) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์  :  ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว 
       เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต ของ

ชุมชนและประชาชน 
  2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม
เพ่ือให้จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือให้ประชาชน    
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์รวม 
  1. การผลิตและบริการได้มาตรฐาน สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. เกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่
ระดับชุมชน 

  2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาด 
  3. ส่งเสริมการบริการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ 

  1. ส่งเสริมบริโภคปลอดภัย 
  2. เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สําคัญ 
  2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
  4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเปราะบาง 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน์  :  “ท้องถิ่นปทุมธานี มีบริการสาธารณะที่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคม           
มีมาตรฐาน พัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงต่อกัน มีความสามารถในการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค เศรษฐกิจอาเซียน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

  2. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
ยั่งยืน 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม
เพ่ือให้จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

  5. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะอาด และมี 
ศักยภาพเชิงธุรกิจ 

6. พัฒนาการบริหารจัดการ การประสานงาน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

7. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน รวมถึงการจัดทําผังเมืองรวม โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชน โดยส่งเสริมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนในประเทศและประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

3. การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อม จัดให้มี
ศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัด ระบบกําจัดน้ําเสีย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณะโบราณสถาน และส่งเสริมกิจการด้าน
การศาสนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนา
ทางการเกษตร ศูนย์กระจายและส่งสินค้า มีการปรับปรุงและส่งเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมปริมาณบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่าย
ประสานและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัด พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี และการจัดโครงการอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์น้อยประจําท้องถิ่น ประสานทุกภาคส่วนให้บํารุงรักษา ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา-
การสาธารณูปโภค 

 

1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
     1.1 จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัดปทุมธาน ี
      1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบ        
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในจังหวัดปทุมธานี 
     1.3 ก่อสร้างและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
     1.4 การควบคุมอาคาร 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้ า ง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
     2.1.1 การบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และแหล่งท่องเที่ยว 
     2.1.2 โครงการอาสาสมัครชุมชน 
     2.1.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
     2.1.4 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่
อาศัย 
     2.1.5 ดําเนินการเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาสุนัข
จรจัด 
     2.1.6 ดําเนินการรณรงค์เพื่อให้เกิดวินัยจราจร
การลดปัญหาอุบตัิเหตุการคมนาคม  

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้ า ง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายที่ 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 2.2 การสังคมสงเคราะห ์
     2.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูปุ้วยเอดส ์
     2.2.2 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส ์

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้ า ง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายที่ 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 2.3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
      2.3.1 รณรงค์ให้ประชาชนลด ละเลิก 
อบายมุข  
      2.3.2 ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
      2.3.3 จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ีมี
รายได้น้อย 
                  ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้ า ง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายที่ 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
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 2.4 การส่งเสริมการดูแลรักษาสขุภาพอนามัยและ
การกฬีา 
     2.4.1 การสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล 
     2.4.2 การสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน 
และประชาชน 
     2.4.3 ส่งเสรมิการออกกําลังกายของประชาชน 
     2.4.4 การปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
     2.4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการนําผูเ้สพตดิเข้าไป
รับการรักษา  
     2.4.6 ตลาดดีมีมาตรฐาน 
     2.4.7 อาหารสะอาดปลอดสารพิษ 
     2.4.8 การปูองกันควบคมุโรค 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบาย 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 2.5 การส่งเสริมการศกึษา การเรียนรู้ ข้อมลูข่าวสาร 
     2.5.1 การพัฒนาแหล่งการศกึษาในระบบ ทุก
ระดับ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
     2.5.2 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรการศึกษา 
     2.5.3 การจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ 
     2.5.4 การจัดให้มีที่อ่านหนังสือ-พิมพ์ วารสาร
ข่าวสารประจําหมู่บ้าน ชุมชน 
     2.5.5 การส่งเสริมสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนด้าน
การพัฒนา 
     2.5.6 การส่งเสริมการศึกษาภาษาอาเซียน 

ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

3.การบ ารุง รกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.1การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
     3.1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดปทุมธานี 
     3.1.2 ก่อสร้างพัฒนาและปรบัปรุงสวนสาธารณะ 
     3.1.3 รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ําลําคลอง 
     3.1.4 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ําหรือเขื่อนปูองกัน
น้ําท่วม 
     3.1.5 จัดใหม้ีศูนย์กําจดัขยะรวมของจังหวัด 
     3.1.6 จัดใหม้ีระบบบําบัดน้ําเสีย 
     3.1.7 การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้าน-เมือง 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

นโยบายที่ 5 ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

4.การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4.1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
     4.1.1 ส่งเสรมิเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1.2 บูรณะโบราณสถานท่ีสาํคัญ 
     4.1.3 ส่งเสรมิกิจการด้านศาสนา 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นโยบายที่ 4 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
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5.การส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 
 

5.1 การพัฒนาเสริมการลงทุน 
     5.1.1 จัดหา พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเพื่อรองรับ
การลงทุน 
     5.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านอตุสาหกรรม 
     5.1.3 การพัฒนาบุคลากรเขา้สู่
ภาคอุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

 5.2 การส่งเสริมอาชีพ 
     5.2.1 ส่งเสรมิการประกอบอาชีพเสริมของกลุม่
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน 
     5.2.2 ส่งเสรมิการผลติและจาํหน่ายสินคา้ 
OTOP สู่ประชาคมอาเซียน 
     5.2.3 การส่งเสริมด้านการตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงสินค้า 
     5.2.4 ส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ 
    5.2.5 ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เพื่อ
ยกระดับไปสู่สถาบันการเงินชุมชน 
   2.5.6 ค้นหาและพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน ให้
ขยายความรู้ ความสามารถสู่ภาคการพาณิชย ์
   5.2.7 พัฒนาขีดความสามารถกลุ่ม OTOP และ
กลุ่มอาชีพต่างๆสู่เชิงพาณิชย ์

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบอาหาร
ปลอดภัยอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน 
 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

 5.3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ 
การพัฒนาด้านการเกษตร 
     5.3.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
     5.3.2  ส่งเสรมิด้านการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตร 
     5.3.3 ส่งเสรมิความรู้และเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
     5.3.4 ขยายพันธ์ุสัตว์นําคืนสูธ่รรมชาติ 
     5.3.5 การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี
    5.3.6 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่
    5.3.7 ตดัตั้งโรงงานผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 
    5.3.8 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบอาหาร
ปลอดภัยอย่างครบวงจร 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

 5.4 การวิสาหกิจชมุชน 
   5.4.1 พัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนท้ัง
ภาคการผลติสินคา้และบริการ 
   5.4.2 การพัฒนาให้ความรู้ภาคการผลิตและ
ตลาดแรงงานให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
ได ้
                     ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบอาหาร
ปลอดภัยอย่างครบวงจร 
 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 
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6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
 

6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.1.1 อบจ.ห่วงใยรับใช้ประชาชน 
6.1.2 การเสริมศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง 
6.1.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพประชาชนในการมีส่วน
ร่วม 
6.1.4 ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วข้องที่
ประชาชนควรรู ้

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตชุมชน 
 

นโยบายที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 6.2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัตริาชการ 
     6.2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท. 
     6.2.1 ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการประชาชน 
     6.2.3 จัดทําแผนท่ีภาษ/ีฐานข้อมูลภาษี 
     6.2.4ปรับปรุงระบบการจดัหารายได้และ
จัดเก็บภาษ/ีค่าธรรมเนียม 
     6.2.5 ส่งเสรมิพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จติ
สาธารณะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     6.2.6 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหาร
ราชการและบริการประชาชน 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน 
 

นโยบายที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 6.3 การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายขิง
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
     6.3.1 การสนับสนุนการดาํเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน 
 

นโยบายที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

7.การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 

7.1 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   7.1.1 ปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยว 
   7.1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 
   7.1.3 ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (รวมทั้ง
เขียนปูายประชาสัมพันธภ์าษาอังกฤษ) 
   7.1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลําน้ํา แม่น้ําลํา
คลอง และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ภายในจังหวัด
ปทุมธานี 
    7.1.5 พัฒนาศูนย์ข้อมลูทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัด 
    7.1.6 สนับสนุนการจําหน่ายสินค้าของดีเมือง
ปทุมในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและจุดบริการอื่นๆ 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการ
สร้างมลูค่าเพิ่มจากการ
ท่องเที่ยว 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเกาะ 
“เป็นเลิศด้านการพัฒนา  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจประชาชน” 

 
   2.2.ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 

แนวทางการพัฒนา  
1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2.ก่อสร้างและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนา 
       1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2. การสังคมสงเคราะห์ 
  3. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
  4. การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา 

5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมการลงทุน 
     2. การส่งเสริมอาชีพ  

    3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 
3. การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
2.3.เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

 
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 

พันธกิจ   
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์  
1. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ําอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้

มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ทุกครัวเรือนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
2. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ           
2. ก่อสร้างและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 

-หมู่บ้านมีน้ําใช้เพียงพอ ตลอดปี 
-จํานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 1.ส่งเสรมิการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : 1.ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
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2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ   
 1. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้นให้เป็นตําบลน่าอยู่ มีระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 3. ส่งเสริมการปูองกันปัญหายาเสพติดและบําบัดผู้ติดยาเสพติด  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
 5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้ชุมชน/สังคม

มีความสงบเรียบร้อย 
๒. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
๓. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคติดต่อ 

           5.เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความพร้อมในการดําเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ตามนโยบายของ

รัฐบาลอย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
5. ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.การสังคมสงเคราะห์3.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
สังคม4.การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการ
กีฬา5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

-หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย-ร้อยละ 100 ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและได้ลงทะเบียนได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบ
ทุกคน-ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น-จํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ-จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดฯ / กองช่าง / กองการศึกษาฯ / กองสาธารณสุขฯ 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : 2. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

 

3.ยุทธศาสตร์การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ   
 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  
 เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีการรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม -หมู่บ้านไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ 

ความเชื่อมโยง. 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : 3. การบํารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ   
ส่งเสริม บํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
๑. เพ่ือบํารุงรักษาศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนร่วมกิจกรรมด้านศาสนา 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมสืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวไทย-รามัญให้คงอยู่สืบไป 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเส  1.ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   กองการศึกษาฯ /สํานักปลัดฯ  

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด :  4  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :  4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
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5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเศรษฐกิจ 

พันธกิจ   
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนนําไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์  

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ 
2. แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมงานด้านการเกษตร การฝึกอบรม การประกอบ

อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมการลงทุน 
2. การส่งเสริมอาชีพ 
3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้าน
การเกษตร 

-จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ-คนใน
ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาท/ปี-จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดฯ/ กองสาธารณสุขฯ 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด :  1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

4  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : 5. การส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ   
 1. ส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความ
โปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์  
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดฯ / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษาฯ / กองสาธารณสุขฯ 

ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  4  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :  6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติราชการ 
3. การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

-ร้อยละ 75 ของสัดส่วนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตําบล-ร้อยละ 85 ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท.ทั้ง 4 ด้าน-
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
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7.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พันธกิจ   
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
เป้าประสงค์  
  เพ่ือฟ้ืนฟูสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ฟ้ืนฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : 3 เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากแหล่งท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :  7. การสง่เสริมการท่องเที่ยว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 

จุดยืนองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-38- 
 

“เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร
พัฒนา  บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส  ใส่
ใจประชาชน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 การส่งเสรมิการท่องเท่ียว
 แนวทางการพัฒนา 
           1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา  
           1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
           2.ก่อสร้างและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบ ารุง รกัษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
    1.การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

 2.การสังคมสงเคราะห ์
 3.การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาทางสังคม 
 4.การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและ 
การกีฬา 
5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภมูิปัญญา 
ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสรมิการเศรษฐกจิ 
แนวทางการพัฒนา 
           1. การส่งเสรมิการลงทุน 
 2. การส่งเสริมอาชีพ  

3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนา 
ด้านการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ3. การ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 



2.5ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ พ.ศ. 2561-2564 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ

สาธารณูปโภค 
 

2.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.การบ ารุง 
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

5.ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

7.การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.        

ยุทธศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี 

1.ส่งเสริมการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

2.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบอาหารปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

 

1.ส่งเสริม
บริโภค
ปลอดภัย 

 

2.เพิ่มขีด
ความสามารถ
เชิงธุรกิจของ
ผู้ประกอบกา
รและสถาบัน
เกษตรกร 

 

1พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นที่
ส าคัญ 

2.ส่งเสริมให้เกิด
การสรา้งมลูค่า
ในแหล่ง
ท่องเทีย่วและ
ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

1.พัฒนาชมุชน
เขม้แขง็ด้วย
กระบวนการมี
ส่วนร่วม 

 

3.เสริมสร้างการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 

 

3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
จังหวัด
ปทุมธานี 

 

2.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชุมชน
เปราะบาง 

 

1.สรา้งระบบและกล
ไกลในการควบคุม
เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมต้ังแต่
ระดับชุมชน 

2.ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
สะอาด 

 

 

3.ส่งเสริม
การบริการ
จัดการขยะ
อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 
 

2.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.การบ ารุง 
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5.ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

7.การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

 

4.ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
ตามประเพณี 

 

4.สร้างความเข้มแขง็และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

 

 

 

คุณภพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 

าพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม
อย่างบูรณาการ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 

นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณา
การ 

ประชาชนในชุมชนและ
สังคมอย่างบูรณาการ 

ประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณา
การ 
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1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ

สาธารณูปโภค 

 

1. เ พื่ อ ซ่ อ ม แ ซ ม 
ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ประปาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีน้ําอย่างเพียงพอ 

2. เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก และ
งานก่อสร้ า ง ต่างๆ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

 

2.ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

๑. เพื่อให้ประชาชนมีการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยให้ชุมชน/สังคมมี
ความสงบเรียบร้อย 
๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ได้รับการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
๓. เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๔. เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคติดต่อ 
๕. เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 

3.การบ ารุง รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

๑. เพื่อประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๒. เพื่อให้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย
ลดลง 
 

 

4.การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
๑. เพื่อบํารุงรักษาศาสนา
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

 

5.ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

 

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนา
อาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ไ ด้ เ รี ยนรู้ หลั กป รั ชญ า เศ รษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี2. เพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่
ดี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม
หลักการบริหาร จัดการ
บ้านเมืองที่ ดี3. เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

 

7.การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 

เพื่อฟื้นฟูสถานที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ท้ายเกาะ       

ท้ายเกาะ 

1.ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธร
รมประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.การ

ส่งเสริม
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

2.การ
สังคมสง 

เคราะห์t 

3.การ
พัฒนา
และ
แก้ไข
ปัญหา
ทาง
สังคม 

4.การ
ส่งเสริมการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ
อนามัยและ
การกีฬา 

5.การ
ส่งเสริม
การศึกษา 
การเรียนรู้ 
ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.การ
ส่งเสริม
การ
ลงทุน 

2.การ
ส่ง 

เสริม
อาชีพ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร
และการ
พัฒนา
ด้าน
การเกษตร 

1.การ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชา 
ชน 

 

2.การ
พัฒนา
บุคลากร  
พัฒนา
สถานท่ี
และ
อุปกรณ์
ในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

 

3.การสนับสนุน
การด าเนินการ
ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

1.พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ2.
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ โครงการ 

1.การ
พัฒนา
สิ่งแวดล้
อม 

1.ส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเกาะด้วยเทคนิค SWOTAnalysis/Demand 
(DemandAnalysis) / Global Demandและ Trend (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weekness-W) 

1. อบต. มีทีมผู้บริหารที่พร้อมในการพัฒนาตาํบล 

2. มีงบประมาณเป็นของตนเองทําให้การบริหารงานแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

3. อบต. มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและจัดบริการสาธารณะ 
ให้กับประชาชน 

4. อบต.มีบุคลากรที่มีความพรอ้มในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารงาน 

5. อบต.มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลต่างๆของ อบต.
และข่าวสารที่นา่สนใจ 

6. มีภูมิประเทศภูมิอากาศ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่
การทําการเกษตร 

 

1.เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานนานมากเกิดความ
ชํารุดเสียหายบ่อยครั้ง 
2. ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ยังไม่เพียงพอ 
3. ปัญหาแหล่งน้ํา คู คลอง มีเศษวัชพืช วชัพชืปกคลุม 
ทําให้การระบายน้ําไม่ดี เกิดปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝน 
4.ปัญหาระบบการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารยังไมท่ั่วถึง 
5. ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและขาดการจัดการที่
เหมาะสม เช่น น้ําเสีย (จากโรงงาน) กลิ่น(จากโรงงาน)  
ขยะการกําจัดยังไม่ถูกต้องไม่มีสถานที่กําจัดขยะ 
6. ปัญหาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความเปน็อยู่ของ
ประชาชน เช่น สวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ ปัญหายา
เสพติด  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
ปัญหาไข้เลือดออก  
7. สถานที่ออกกําลังกายยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
8. ประชาชนยงัขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
9.ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะน้อยเกินไป
เยาวชนห่างไกลกิจกรรมทางศาสนา 
10.กลุ่มอาชีพยังไมส่ามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและไม่มี
ความรู้ทางดา้นการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
11.สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งเนื่องจากกระแสสังคมให้
ความสําคัญกบัวัตถุและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
12.ขาดทักษะขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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โอกาส (Opportunity - O) อุปสรรค (Threat-T) 

1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
2.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
3.รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหายาเสพติดมากข้ึน 
4. ที่ตั้งมีถนนตัดผ่านหลายสายทําให้การคมนาคมขนสง่สะดวก
ในการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดการติดต่อ
ประสานงานดา้นตา่งๆ สามารถทําได้รวดเร็วและสะดวกสบาย 
5.ชุมชนมีวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
6. ประชาชนมีความสามัคคีและอยู่กันอย่างสมานฉนัท์เอ้ือ
อาทรต่อกัน 
7.พื้นที่มีความเหมาะสมในการลงทุน เชน่ การพฒันาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
วิสาหกิจขนาดย่อม เนื่องจากมีความเจริญในด้านต่างๆ และอยู่
ใกล้เมืองหลวง 
8.สามารถขอรับงบประมาณสนบัสนนุจาก อปท. อื่นส่วน
ราชการอื่นในการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมดา้น
เศรษฐกิจด้านแหล่งน้าํและดา้นการเมืองการบริหาร 

1. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือในการปฏิบัติเทา่ที่ควร  
2. การแก้ไขปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่นบางครั้งมีความลา่ชา้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการให้กับประชาชนได้ทนัเวลา 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ํา สง่ผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรราคาตกต่ํา ราคาสินค้าและน้าํมันที่เพิ่มสูงขึ้น 
4. โรงงานในเขตพืน้ที่ก่อมลพิษทางน้าํและอากาศ 
5. ประชากรแฝงมากบริหารจัดการได้ยาก 
6. ขาดการวางผังเมืองที่ด7ี. สื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ตเข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนทาํให้กระแส
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึนทําลายวิถชีีวิต
ดั้งเดิมของประชาชน 
 

 

จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT analysis  ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเกาะอยู่ใน
สถานการณ์ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลาย
ประการแต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกันดังนั้นทางออกคือกล
ยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆให้พร้อมที่
จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศดังนี้  
  (1)การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
      1) กฎกติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัววิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้าน
การค้าการลงทุนการเงินสิ่งแวดล้อมและสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่สําคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎระเบียบ
ด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้นการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศและการกํากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นพันธกรณีและข้อตกลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
กฎระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้
เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันกฎกติกาใหม่เหล่านี้จะเป็น
เครื่องมือในการต่อรองทางการค้า ที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จําเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่
กําหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลจะเป็น
แรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้ความสําคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
 2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความส าคัญเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่อาทิฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวันและกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของ
จีนรัสเซียพลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดียและการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมกําลัง
ซื้อในตลาดโลกนอกจากนี้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 ได้แก่
การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุุนและอินเดียและการเป็นประชาคม
อาเซียนใน ปี2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆอาทิกรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกจะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 
 3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก81.9ล้านคนและการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขณะที่โครงสร้างการผลิต
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้นทําให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มี
ความรู้ทักษะและความชํานาญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน
ขณะเดียวกันประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุน
พัฒนาด้านอ่ืนๆลดลง 
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  4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง30ปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย0.2องศาเซลเซียสต่อทศวรรษส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงอาทิแผ่นดินไหวดินถล่มภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งไฟปุา
ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ําทะเล   ที่สูงขึ้นนําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัย
บริเวณชายฝั่งทะเลรวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐานเขตท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
สูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งโรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของ
โลกรวมทั้งกระทบต่อภาคสังคมอาทิความยากจนการอพยพย้ายถิ่นและการแย่งชิงทรัพยากร 
  5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญความ
ต้องการพืชพลังงานสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลกแต่การผลิตพืชอาหาร
ลดลงด้วยข้อจํากัดด้านพ้ืนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคตส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชากรโลกหรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจนอาจนําไปสู่การเกิดวิกฤต
อาหารโลก 
  6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและ       จิตที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามใน
การพัฒนาอาทิการจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลประเทศที่ พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้
ซื้อและมีผลิตภาพต่ําไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคน
ในสังคมจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาจึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้ํา 
  7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลกการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรงมีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการ   ก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

  (2)การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
  1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมภาค
บริการมีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับ
ต่างประเทศทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนสําหรับการ 
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ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทยแต่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงทําให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี
แนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐานกฎหมายกฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
       2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงคนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็กพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ํา
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม   ในหลายรูปแบบแต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึงความเหลื่อมล้ําทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศสังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
และจริยธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้
ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

     3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติ เสื่อมโทรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ําเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจนการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหารแม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

     4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศประชาชน  มีความ
ตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นแต่ความขัดแย้งทางการเมืองความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการดํารงชีวิตของประชาชนและความเชื่อมั่นของนานาประเทศรวมทั้ง ความสงบสุขของสังคมไทย
ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการปูองกันการทุจริตต้อง
ปรับปรุงการกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่มีความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลางขณะเดียวกัน
การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสําคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

  (3)การประเมินความเสี่ยงประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ6ประการดังนี้ 
  1) การบริหารภาครัฐอ่อนแอไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อํานาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในระดบันโยบายมีน้อยเจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่การบังคับใช้ 
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กฎหมายไม่จริงจังขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่
โปร่งใสนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของ
ต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
       2)โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทย
ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศทั้งการส่งออกสินค้าการลงทุนและการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
อย่างมากจึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ํา
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ํา
ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย  
  3)โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี2568ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่11อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐและ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม 

     4)ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือนเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมให้ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งามลดลงทั้งการดํารงชีวิตประจําวันการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการ
บริโภคการช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลงความมีน้ําใจไมตรีน้อยลงแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคีไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

     5)ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพการใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงโดยเฉพาะน้ํา
ท่วมภัยแล้งการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าและปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้นนําไปสู่ ความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้งกระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตรความมั่นคงด้านอาหารพลังงานสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  6)ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศปัญหาการก่อการร้ายวิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งภัยพิบัติ
ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤตการเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไวและการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 
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(4)การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ5ประการดังนี้ 
 1)ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูน เป็น
แบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการดํารงชีวิตบน
ทางสายกลางและความพอเพียงทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 

     2)การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเงินทุนและแรงงานที่มีผลิตภาพต่ําไปสู่การใช้ความรู้และความชํานาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3)สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่นลดอิทธิพลของ
ความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทยประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้า
ของตนเอง 

     4)ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้านทั้งแหล่งสร้างงานแหล่งผลิตอาหารและเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วนสําคัญในการ
ลดความยากจนสร้างงานและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 5)ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการเป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคงชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
  3.1 ยุทธศาสตร์หลัก 
 (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 (3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 (4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม 
 (6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 (7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
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 (8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
  (9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ได้กําหนดประเด็นที่เห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 
 (1) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

(2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
(4) การปูองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
(5) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
(6) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
(7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(10) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
(11) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(12) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
(14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
(17) การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.3 ค่านิยมหลักของคนไทย 
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
(2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
(3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
(4) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
(6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
(7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
(8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
(9) มีสต ิรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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(10) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย 
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

(12) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
  3.4 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่
กันใครออกไป จากสังคมอีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดิน
แม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้
ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
  3.5 การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที ่
 3.5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (1) งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นําข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคม ทั้งทาง
บกและทางน้ําในพ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพ่ือมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  และ
ทราบว่าถนนสายใด อยู่ในสภาพใดและจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพ่ือกําหนดไว้เป็นแผนงานโครงการ
ในแผนพัฒนาสามป ี
 (2) งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณา
การเพ่ือปูองกันน้าท่วมในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สํารวจข้อมูลแหล่งน้ํา
โดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือ
วางแผนบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟูาสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองส่งน้ํา หากจําเป็นต้องซ่อมแซมให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การ
ระบุท่ีตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ํา เพ่ือปูองกันการดําเนินการ
ในพ้ืนที่ซ้ําซ้อน และเตรียม ความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตาม
แนวทางของสํานักงบประมาณ) 
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 (3) งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรนําผังเมือง/ผังชุมชน   มาเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน 
 3.5.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 (1) งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสําคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้
สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสําหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทําควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้
กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานทําเพ่ือให้สามารถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
      จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา  โดยให้
ความสําคัญกับข้อมูลของการทํานา เช่น จํานวนครัวเรือน จํานวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูล
แหล่งน้ํา เช่น แหล่งน้ําเขตชลประทาน แหล่งน้ํานอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ําฝนการนําไปใช้เพ่ือการเกษตร
ประเภทการทํานา เป็นต้น โดยอาจจัดทําเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 (2) งานด้านสวัสดิการสังคม 
 (2.1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง 
โดยมีการจัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า  
และกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน 
 (2.2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของผู้พิการ 
 (2.3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานําแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 (2.4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่
อาศัย 
 (3) งานด้านการศึกษา ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (4) การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับ
ด้วยความเท่าเทียมกัน ควรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนา ด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน
กระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
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 (5) งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การ
ปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป 
 (6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      (6.1) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชนตลอดจน
การสร้างเครือข่ายเพื่อ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 
     (6.2) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ปูองกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของ
ประชาชนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาท
และการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น 
  3.5.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (1) ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นให้นําข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปุา ภัย
จากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางปูองกัน หรือลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณ
ภัยดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงปูองกัน และกําหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น (1) การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัย (2) การซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณ และ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
 (2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการปัญหาไฟปุาและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้เกิด
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่
และการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมรับ มือสถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่   2 พฤศจิกายน 2558 
       (3) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
 (4) งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สํารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย จาก
กลุ่มมิจฉาชีพ และ หามาตรการปูองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดให้สํารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจําเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่ง
ดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
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  3.5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 (1) งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
แก่คนในชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตําบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจําหน่ายผลผลิต  การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การ
บํารุงรักษาดินจัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา และการแปรรูปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใน
พ้ืนที ่
   (3) งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สํารวจจุดหาบเร่แผงลอยว่าสามารถ
ขยายจุดผ่อนปรนเพ่ิมข้ึนได้อีกหรือไม ่หรืออาจสํารวจหาสถานที่ท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสม
กับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
   (4) งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจกําหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิต
ชุมชน เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยว  โดยการอาสาสมัคร 
  3.5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาปุาและน้ํา
การฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพการปูองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนากลับมาใช้ใหม่ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เอ้ือต่อการดํารงชีวิตเกิดความสมดุล  ในการพัฒนา
และเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศควรเป็นการร่วมมือกันดําเนินการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืน 
  3.5.6 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (1) งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสํารวจข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยาย
ความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
 (2) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ีรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 (3) การอนุรักษ ์ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 
  3.6 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กรอบนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้อนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (หน.คสช.) เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม2557โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
” รวมทั้ง แนวทางการแก้ไข ปัญหาโดยสันติวิธี เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี 
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ความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์ดําเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา และกลุ่มภารกิจงาน โดยมี
พ้ืนที่เปูาหมายและกลุ่มเปูาหมายหลัก ได้แก่ พ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคง พ้ืนที่เร่งรัดการพัฒนา และพ้ืนที่
เสริมสร้างการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้ 
 (1) กลุ่มภารกิจงานที ่1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (2) กลุ่มภารกิจงานที ่2 งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
 (3) กลุ่มภารกิจงานที ่3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน 
 (4) กลุ่มภารกิจงานที ่4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 (5) กลุ่มภารกิจงานที ่5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 
 (6) กลุ่มภารกิจงานที ่6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
  (7) กลุ่มภารกิจงานที ่7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  3.7. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 
 3.7.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล 
และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด         
ทุกหน่วยดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 (2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที ่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
 (3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
 (4) ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง)ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมา
เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดําเนินการอย่างจริงจังในการปูองกัน
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
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3.7.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
       โ ดย เสริมสร้า งจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับ เจ้าหน้าที ่ของรัฐยึด หลัก     

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วม
รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่
69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 (1) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 
 (2) กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
 (3) กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทําผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ดําเนินการ
ใดๆ เพราะรับผลประโยชน์ 
 (4) สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  (5) จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
 (6) จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําผิดตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นําแนวทางดังกล่าว มาจัดทํา
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

3.๘. ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง 
กายภาพในมิติพื้นที่ 

กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘และมาตรา  

๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ท่ีมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
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การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม 

ในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งงานรองรับการกระจายตัวของเมือง

หลวง 
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม และการส่งออกเพ่ือประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๔) ดํารงรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างพอเพียงและเป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้พอเพียง 

และได้มาตรฐาน 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัด 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามท่ีได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้าย

กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภท

ชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม 
 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟูา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก 
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง เพ่ือการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ปุาตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เพ่ือการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางพูน) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (แยกติวานนท์) – ปทุมธานี ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗(บางคูวัด) – บรรจบทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๙ 
(บางบัวทอง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑(รังสิต) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๒๔ (พนมทวน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 
๓๒๖๓ (เสนา) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (บ้านพร้าว) - บรรจบ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คลองหลวง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข 
๓๔๖ (บางพูน) – บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๐๘ (บางปะอิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สาย
แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขต
ทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตาม 
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แนวขนาน ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นํ้า ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟูา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก 
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางพูน) 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) – บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๒๔ 
(พนมทวน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปเตมีย์) - 
คลอง ๑๖ (พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตาม
บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินค้าสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟูา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก 
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ 

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี ้การประกอบกิจการโรงงานในที่ดิน 
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดให้ 
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริม

เขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการและการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของ
อาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟูา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ การประกอบกิจการโรงงานในที่ดินบริเวณหมายเลข 
๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ สายรังสิต - นครนายกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อทางของกรมโยธาธิการควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางพูน)  
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (แยกติวานนท์) – ปทุมธานี ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ (บางคูวัด) – บรรจบทางหลวงพิเศษ 
หมายเลข ๙ (บางบัวทอง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ (พนมทวน) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๒๖๓ (เสนา) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗(บ้านพร้าว) 
บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คลองหลวง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๙สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖ (บางพูน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ (บางปะอิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๓๑๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (สนามกีฬาธูปเตมีย์) - คลอง ๑๖(พระอาจารย์) ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา คลองระพีพัฒน์ คลองเปรมประชากร คลองบางหลวง -
เชียงราก คลองน้ําอ้อม คลองบ้านพร้าว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองหกวาสายล่าง ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยา คลองระพีพัฒน์ คลองเปรมประชากรคลองบางหลวง 
- เชียงราก คลองน้ําอ้อม คลองบ้านพร้าว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองหกวาสายล่างไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค และที่ดินริมฝั่งลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา 
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน 
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี ้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมือง
รวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณปัญหาหรือความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ เปูาหมาย 
กลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- เส้นทางคมนาคมทางเดินเท้าสะพาน  ยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 - เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมมีสภาพชํารุด
เนื่องจากใช้งานมานาน 
- คุณภาพน้ําของระบบประปาบาดาลในตําบล
ยังไม่ได้มาตรฐาน 
- ไฟฟูาเส้นทางสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

- แหล่งชุมชนที่  
สาธารณะและ 
บริเวณท่ีตั้งสถาน 
ประกอบการ 
 

- จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
ครบทุกด้านและได้มาตรฐาน
เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
- ประชาชนไม่มีอาชีพที่มั่นคง 
- ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพในปัจจุบัน 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
ประสบปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่ม 
- ขาดการบริหารทางการตลาดที่ดี 
- กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งไม่มีผู้นําที่มุ่งมั่น 
 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

- ประชาชนที่อยู่ใน
วัยแรงงานอายุตั้งแต่ 
15–60 ปี 
- กลุ่มอาชีพในตําบล 

 

- สร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมากขึ้นเพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเอง
และครอบครัว 
- จัดสรรเงินทุนในการประกอบ
อาชีพอย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีผู้นําที่
เข้มแข็งและมีเงินทุนเพียงพอใน
การหมุนเวียน 
- สร้างช่องทางการตลาดหรือเปิด
ตลาดในตําบล 

3. ด้านสังคม 
- สวัสดิการเบี้ยยังชีพยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
- การระบาดของยาเสพติด 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

- ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย 
 

- ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ต้องดูแลและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่โดยขอความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนทุกคนด้วยจิตสํานึกการ
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- คูคลองแหล่งน้ํายังตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม 
- การพังทลายของดินริมขอบทางถนนลงสู่คู
คลองแหล่งน้ํา 
- ปัญหาการถ่ายเทของเสียลงแม่น้ํา,ลําคลอง 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

 - คูคลองแหล่ง
น้ําในตําบลทุก
สาย 
 

 

- ขุดลอกคูคลองแหล่งน้ําในตําบล
และกําจัดวัชพืชปกคลุม 
- ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินบริเวณ
ขอบทางถนนริมคูคลองและแหล่งน้ํา 
- จดัระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 

5. ด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนไม่ให้ความสําคัญต่อสุขภาพอนามัย 
-ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันโรคติดต่อ
และการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

เด็กเยาวชน
ประชาชนใน
ตําบล 
 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความ
เข้าใจในงานด้าน 
สาธารณสุขการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดบริการเคลื่อนที่เพ่ือออกดูแล
และให้บริการด้านการ 
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับ
ประชาชนทุกหมู่ 

6. ด้านการเมืองการบริหาร 
- การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนการร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างพนักงานและผู้นําชุมชน 
 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

ประชาชนใน
ตําบลและ
บุคคลภายนอก      
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

- ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้มีพ้ืนที่
ใช้สอยมากขึ้น แบ่งเป็นสัดเป็นส่วน
ชัดเจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ใน
การให้บริการประชาชนให้ทันสมัย
มากขึ้น 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาตําบล 
- ส่งเสริมพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นําชุมชนบุคลากรท้องถิ่นให้เกิด
ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่
ของตน 

7. การพัฒนาด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- อปพร. และทีมกู้ภัยยังขาดการพัฒนาองค์
ความรู้และส่งเสริมบทบาทอย่างต่อเนื่อง 
- ประชาชนขาดการเสียสละในการมีส่วนร่วมใน
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ตําบลท้ายเกาะ
ทุกหมู่ 
 

- สมาชิกอปพร. , 
สมาชิกทีมกู้ภัย
ประชาชนใน
ตําบล  
 
 

- สนับสนุนการดําเนินงานของ 
อปพร. และทีมกู้ภัยตําบล 
- จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง 
- สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนในตําบลสมัครเป็น   อปพร. 
หรือทีมกู้ภัย 
-สนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
กับอปพร.และทีมกู้ภัยตําบล 
 

 
 



 

3.3   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-62- 

ยุทธศาสตร์         
ชาติ 20 ปี 

1.ด้านความมัน่คง 2.ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั 

3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ      
ฉบับที่ 12 

1.การเสริมสร้างและ

พฒันาศกัยภาพทนุ

มนษุย์ 

2.การเสริมความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อม

ล า้ในสงัคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

 

5. ด้านความมั่นคง 

 

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

7.การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 

8.ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจยัและ

นวตักรรม 

10.การต่างประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบา้น 

และภูมิภาค 

 

9. การพฒันาภาค 

เมือง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
ปทุมธานี 

1.ส่งเสริมการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ

สาธารณูปโภค 
 

2.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.การบ ารุง 
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

5.ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

7.การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.        

1.ส่งเสริม
บริโภค
ปลอดภัย 

 

2.เพิ่มขีด
ความสามารถ
เชิงธุรกิจของ
ผู้ประกอบกา
รและสถาบัน
เกษตรกร 

 

1พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นที่
ส าคัญ 

2.ส่งเสริมให้เกิด
การสรา้งมลูค่า
ในแหล่ง
ท่องเทีย่วและ
ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

1.พัฒนาชมุชน
เขม้แขง็ด้วย
กระบวนการมี
ส่วนร่วม 

 

3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
จังหวัด
ปทุมธานี 

 

2.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชุมชน
เปราะบาง 

 

1.สรา้งระบบและกล
ไกลในการควบคุม
เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมต้ังแต่
ระดับชุมชน 

2.ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
สะอาด 

 

 

3.ส่งเสริม
การบริการ
จัดการขยะ
อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 
 

2.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.การบ ารุง 
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5.ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ 

 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 

7.การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

 

4.ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
ตามประเพณี 

 

2.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบอาหารปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

 

3.เสริมสร้างการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 

 

4.สร้างความเข้มแขง็และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

 

 

 

คุณภพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 

าพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม
อย่างบูรณาการ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ 

นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณา
การ 

ประชาชนในชุมชนและ
สังคมอย่างบูรณาการ 

ประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณา
การ 
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1.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบประปา
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
น้ําอย่างเพียงพอ 
2.เพื่ อปรับปรุ ง เส้นทาง
คมนาคมให้สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก และ
งานก่อสร้ า ง ต่างๆ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยให้ชุมชน/สังคมมี
ความสงบเรียบร้อย 
2.เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ได้รับการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
3.เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
4 . เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคติดต่อ 
5 . เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 

1.เพื่อประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2.เพื่อให้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย
ลดลง 
 

 

1.เพื่อบํารุงรักษาศาสนา
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนา
อ า ชี พ  ฝึ ก อ บ ร ม อ า ชี พ                  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ไ ด้ เ รี ยน รู้ หลั กป รั ชญา เศ ร ษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี2. เพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่
ดี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม
หลักการบริหาร จัดการ
บ้านเมืองที่ ดี3. เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

 

เพื่อฟื้นฟูสถานที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธร
รมประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.การ

ส่งเสริม
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

2.การ
สังคม
สงเคราะห์

t 

3.การ
พัฒนา
และ
แก้ไข
ปัญหา
ทาง
สังคม 

4.การ
ส่งเสริมการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ
อนามัยและ
การกีฬา 

5.การ
ส่งเสริม
การศึก      

ษา การ
เรียนรู้ 
ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.การ
ส่งเสริม
การ
ลงทุน 

2.การ
ส่ง 
เสริม
อาชีพ 

3.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร
และการ
พัฒนา
ด้าน
การเกษตร 

1.การ
ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชา 
ชน 

 

2.การ
พัฒนา
บุคลากร  
พัฒนา
สถานท่ี
และ
อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 

3.การ
สนับสนุนการ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด 

1.พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
2.ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ โครงการ 

1..การ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 

3.4    แผนที่ยุทธศาสตร(์Strategy Map) 

 
วิสัยทัศน์ 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
Strategy Map 

“เป็นเลิศด้านการพัฒนา  บริหารงานด้วยความโปร่งใสใส่ใจประชาชน” 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการ
พัฒนาการสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การบํารุง รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
เป้าประสงค์  

 
1.1.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีน้ําอย่างเพียงพอ 

1.2.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้
มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 1.1.ทุกครัวเรือนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 1.2.เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

กลยุทธ ์ 1.1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1.2.ก่อสร้างและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 

แผนงาน 1.แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ยท.02 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  2.1  การส่งเสริมความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
2.2 การสังคม สงเคราะห ์
 

2.3 การพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาทางสังคม 

2.4 การส่งเสรมิการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 

2.5 การส่งเสรมิการศึกษา การเรยีนรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร 

ค่าเป้าหมาย 1.1.ประชาชนมีความพร้อม
ในการดําเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภยั
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

1.2.สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวย
เอดส์ตามหลักเกณฑ์ตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง 
 

1.3.ประชาชนมีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดี 
 

1.4.ประชาชนมสีุขภาพอนามัย 
ที่ดีไดร้ับบริการสาธารณสุขที่ม ี
คุณภาพและมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม 
 

1.5.ชุมชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

กลยุทธ ์ 1.การส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2.การสังคมสงเคราะห ์ 3.การพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาทางสังคม 

4.การส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 

5. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร 

แผนงาน 1.แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

2.แผนงานงบกลาง 3.แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

4.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6.แผนงาน
สาธารณสุข 

7.แผนงานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  1.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย 1.ประชาชนมีการรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยู่ 

กลยุทธ ์ 1.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  1.เพื่อบํารุงรักษาศาสนาและอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ค่าเป้าหมาย 1.ประชาชนร่วมกิจกรรมดา้นศาสนา 
 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมสืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาว
ไทย-รามญัให้คงอยู่สืบไป 

กลยุทธ ์ 1.ส่งเสรมิเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

แผนงาน 1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์  1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 

 
2.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนได้เรยีนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 

ค่าเป้าหมาย 1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ 
 

2.แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสรมิงานด้านการเกษตร การฝึกอบรม การ
ประกอบ 

กลยุทธ ์ 5.1 การส่งเสรมิการลงทุน 5.2 การส่งเสรมิอาชีพ 5.3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร 

แผนงาน 1.แผนงานการพาณิชย ์ 2.แผนงานสาธารณสุข 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  

 
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

6.3 การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ค่าเป้าหมาย 1.ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

2.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ 1.การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

2.การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานท่ีและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

แผนงาน 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3.แผนงานงบกลาง 4.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์  1.เพื่อฟ้ืนฟูสถานท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมาย 1.ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ ์ 1.ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
แผนงาน 1.แผนงานเคหะและชุมชน 
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3.5    รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
จังหวัดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  

เป้าประสงค์  
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

61 62 63 64 
1.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
สาธารณูปโภค 
 

1.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 
 

1. เพื่อซ่อมแซม 
ปรับปรงุ บํารงุรกัษา
ระบบประปาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีน้ํา
อย่างเพียงพอ 
 

2. เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ให้ ส าม าร ถ
สัญจ ร ไปม า ได้ อ ย่ า ง
สะดวก และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

ทุกครัวเรือนมรีะบบมีน้ํา
สะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 
 
 
 
เส้นทางคมนาคมทีม่ี
มาตรฐาน มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจรไป-
มา 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

1.พัฒนาปรับปรงุ 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 
 
 
2.ก่อสร้างและ
บํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม 
 
 
 

หมู่บ้านมีน้ําใช้เพียงพอ 
ตลอดป ี
 
 
 
 
จํานวนเส้นทางที่ได้รบัการ
ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/ซ่อมแซม 
 

 

4 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
5 เส้นทาง/ป ี
 
 
 
 

1. โครงการวางท่อเมนระบบประปา 
2.โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมประปาบาดาลภายในตําบล 
 
 
 
 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลูกรัง 
2.โครงการปรับปรงุซ่อมแซมสะพาน ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรงัไหล่ถนนและสิ่งกอ่สร้างอื่นๆ ภายใน
เขตตําบลท้ายเกาะ 

กองช่าง 
กองช่าง 

 
 
 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

ทุกกอง 
 

1.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. เพื่อให้ประชาชนมีการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยให้ ชุมชน/
สั ง ค ม มี ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 
 
2. เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพฒันา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 
 
3. เพื่อปอูงกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม 

1.ประชาชนมีการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สงูอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์ตามหลกัเกณฑ์
ตามนโยบายของรัฐบาล
อย่างทั่วถึง 
 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

4 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1.การส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
 
 
 
 
2.การสังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
3.การพฒันาและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม 

หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและได้ลงทะเบียน
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพครบทุกคน 
 
 
ประชาชนในหมูบ่้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4 หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
4 หมู่บ้าน 

1.โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. 
2.โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงบัอัคคีภัย 
3.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (กลอ้งวงจรปิด
พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม) 
4.โครงการปอูงกันอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
 
 
1.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์
2.โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
3.โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
1.โครงการวางท่อระบายน้ํา 
2.โครงการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศป.ปส.
ท้ายเกาะ 
3.โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
4.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
5.โครงการธรรมะสู่ชุมชนคนสูงวัย 
6.โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 
7.โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตําบล 
8.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 

กองช่าง 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 

 
 
 

กองช่าง 
สํานักปลัดฯ 

 
สํานักปลัดฯ 

 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

สํานักปลัดฯ. 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 

 
ทุกกอง 

 
 
 
 

 
ทุกกอง 
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   4.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ ข้อมลู
ข่าวสาร 

 

4.ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยที่ดีได้รับบรกิาร
สาธารณสุขทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ชุมชนได้รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

4.การส่งเสริมการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและ
การกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ ข้อมลูข่าวสาร 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 

 

9 กิจกรรม/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 กิจกรรม/ป ี

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. 
2.อาหารเสริม (นม) 
3.อาหารเสริม (นม) 
4.อาหารกลางวันสําหรับศพด.อบต.ท้ายเกาะ 
5.อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ัน อ.1 - ป.6 
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
6.อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนช้ัน ม.1-3โรงเรียนวัดท้าย
เกาะ 
7.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
8.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุข(อสม.) 
9.โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
สําหรับประชาชน 
 
1.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์   
2. โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
3.โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประจําปี 
4.การพฒันาครผูู้ดูแลเดก็ของศพด.อบต.ท้ายเกาะ 
5.โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 
6.โครงการกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
7.โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
8. โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

สํานักปลัดฯ 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 

1.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การ
บํารุง รกัษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์
การบํารุง 
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วน
ร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีการรณรงค์ใน
การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู ่

4 4 4 4 1.การพฒันาสิง่แวดล้อม หมู่บ้านไม่ถูกรบกวนจาก
มลพิษ 

4 หมู่บ้าน 1.โครงการขุดลอกคลอง 
2.โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบล 
ท้ายเกาะ 
3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

ทุกกอง 
 

4.สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน 

4.ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4.ยุทธศาสตร์
การอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

 

 

เพื่อบํารุงรักษาศาสนา
และอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 

1.ประชาชนร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา  
2.ประชาชนมสี่วนร่วมสบื
ทอดฟื้นฟูอนรุักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วิถีชีวิตชาวไทย-รามัญให้คง
อยู่สืบไป 

8 8 8 8 1.ส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 
 
 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรม 
 

8 กิจกรรม/ป ี
 

1.โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5   
2.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สงูอายุ 
3. โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา   
5.โครงการจัดงานวันสําคัญอื่นๆ 
6.โครงการหรือกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
7.พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
8.พิธีทางศาสนา/รัฐพิธีอื่นๆฯลฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
สํานักปลัดฯ 

 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 

 

ทุกกอง 
 
 



4.สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการ
เศรษฐกจิ 

 

5.ยุทธศาสตร์
การสง่เสรมิ
การเศรษฐกิจ 

 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ  
 
 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ประชาชนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 

1.ประชาชนมีอาชีพ มรีายได้
เพียงพอ 
 
 
 
2. แหล่งเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงส่งเสริม
งานด้านการเกษตร การ
ฝึกอบรม การประกอบอาชีพ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

2 

1.การส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
2.การส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
3.การพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรและการพฒันา
ด้านการเกษตร 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 
 
 
 
คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาท/ป ี
 
 
 
 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 
 
 
 

3 กิจกรรม/ป ี
 
 
 
 
ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
2 กิจกรรม/ป ี
 
 
 
 

1.ค่าไฟฟูาสําหรับประปาหมู่บ้าน 
2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าธรรมเนียมในการ
จ้างเหมาทิง้ขยะ) 
3.วัสดุอื่นๆ 
 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลท้ายเกาะ 
 
 
 
 
 
 
1..โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรทางเลือกใหม ่
2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพฒันาตนเอง
พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 

 
 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
ทุกกอง 
 
 
 
 

4.สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
2.เพื่อพฒันาระบบการ
บรหิารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การพฒันาบุคลากร  
พัฒนาสถานที่และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 ของสัดส่วน
ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัตริาชการ
และนิเทศของ อปท.ทั้ง 4 
ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพฒันาสามปี  แผนการ
ดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
2.โครงการ อบต.พบประชาชน 
3.โครงการจ้างหน่วยงานหรอืสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
มาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ 
4.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  
5.การจัดการเลือกตั้ง 
 
1.ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน 
2.ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน 
3.จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ 
4.จัดหาวัสดุต่างๆ 
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 
7.ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
8.โครงการเตรียมการเข้าเฝูารับเสดจ็ทลูกระหมอ่มหญิง
อุบลรัตนราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวด ี
9.ค่ารับรอง 
10.โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพแก่บุคลากร 
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
12..ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุข้อมลูแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 
13.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
14.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
15.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

สํานักปลัดฯ 
 
 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
 
 
กองช่าง 
สํานักปลัดฯ 
 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
ทุกกอง 
กองคลงั 
 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
ทุกกอง 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกกอง 
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   3.เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

3.การดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 3.การสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 
 

7 กิจกรรม/ป ี
 

1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
ผู้นําท้องถ่ินและผู้นําท้องที่ อําเภอสามโคกจงัหวัด
ปทุมธานี 
2.โครงการโรงเรียน โรงงานและสถานประกอบการปลอด
ยาเสพติด อําเภอสามโคก  จังหวัดปทมุธานี 
3.เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญข้าราชการท้องถ่ิน
(กบท) 
4.เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 
5.สํารองจ่าย 
6.โครงการขอรบังบประมาณสนับสนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดปทุมธานี 
7.โครงการจัดต้ังศูนย์รวบรวมข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบรหิารส่วนตําบลระดบัอําเภอสามโคก 
อําเภอสามโคกจงัหวัดปทมุธานี 

สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 
 
สํานักปลัดฯ 

ทุกกอง 
 

4.สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน 

7.ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

7.ยุทธศาสตร์
การสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว 

 

เพื่อฟื้นฟสูถานที่ใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

ฟื้นฟูปรบัปรุงภูมทิัศน์ให้
สวยงามสร้างความน่าสนใจ
แก่นักท่องเที่ยว 
 

1 1 1 3 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินการ 
 

1 กิจกรรม/ป ี
 

1.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ภายในตําบลท้ายเกาะ 
 

กองช่าง 
 

ทุกกอง 
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ส่วนที่ 4 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ 
 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ส่งเสริมการพัฒนาการ
สาธารณูปโภค 

1.ด้านบริการชุมชน 1.เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 1.ด้านบริหารทั่วไป 1.รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั  

2.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  
2.ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1.งบกลาง ส านักปลดั  
3.ด้านบริการชุมชน 1.สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั กรมฯ 

2.สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั  

3.สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  
4.การศึกษา กองการศึกษาฯ กรมฯ 

3 การบ ารุง รักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1.ด้านบริการชุมชน 1.เคหะและชุมชน กองช่าง  
2.สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

4 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ด้านบริการชุมชน 1.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

2.ด้านบริหารทั่วไป 1.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  
5 การพัฒนาส่งเสริมการ

เศรษฐกิจ 
1.ด้านการเศรษฐกิจ 1.การพาณิชย ์ ส านักปลดั  

2.การเกษตร ส านักปลดั  
2.ด้านบริการชุมชน 1.สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

2.สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั  

6. การพัฒนาการบรหิาร
จัดการ 

1.ด้านบริการชุมชน 1.สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั  

2.ด้านบริหารทั่วไป 1.บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  
2.รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั  

3.ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1.งบกลาง ส านักปลดั  
7 การพัฒนาการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
1.ด้านบริการชุมชน 1.เคหะและชุมชน กองช่าง  

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4    ด้าน 11   แผนงาน 4    ส านัก/กอง  
 



2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ. 07

จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  สง่เสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 10 7,410,000 5 3,790,000 5 2,700,000 4 2,900,000 24 16,800,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 1 10 7,410,000 5 3,790,000 5 2,700,000 4 2,900,000 24 16,800,000
ยทุธศาสตร์ที ่ 2 สง่เสริมคุณภาพชวีติ
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 12 1,040,000
2.2 แผนงานงบกลาง 4 3,830,000 4 3,840,000 4 3,850,000 4 3,860,000 16 15,380,000
2.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000
2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 24 1,000,000
2.6 แผนงานสาธารณสขุ 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 12 520,000
2.7 แผนงานการศึกษา 8 890,000 9 1,090,000 8 890,000 8 890,000 33 3,760,000
2.8 แผนงานเคหะและชมุชน (ผ 03) 1 5,500,000 - - - - - - 1 5,500,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 2 28 11,040,000 28 5,750,000 27 5,560,000 27 5,570,000 110 27,920,000
ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การบ ารุง รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
3.1 แผนงานเคหะและชมุชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 2 112,000 2 112,000 2 112,000 2 112,000 8 448,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 3 3 612,000 3 612,000 3 612,000 3 612,000 12 2,448,000
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ.  2561-2564)

ยทุธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี



ผ.07

จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศาสนาวมันธรรมและนันทนาการ 5 225,000 5 225,000 5 225,000 5 225,000 20 900,000
4.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 8 680,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 4 7 395,000 7 395,000 7 395,000 7 395,000 28 1,580,000
ยทุธศาสตร์ที ่ 5 การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 4 3,200,000
5.2 แผนงานสาธารณสขุ 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000
5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000
5.4 แผนงานการเกษตร 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 8 520,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 5 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 24 5,720,000
ยทุธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
6.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 320,000
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20 15,925,000 20 15,925,000 20 15,925,000 20 15,925,000 80 63,700,000
6.3 แผนงานงบกลาง 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 12 6,000,000
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 12 560,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 6 28 17,645,000 28 17,645,000 28 17,645,000 28 17,645,000 112 70,580,000
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ.  2561-2564)

ยทุธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี



ผ.03

จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที ่ 7  การสง่เสริมการท่องเทีย่ว
7.1 แผนงานเคหะและชมุชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 7 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000
รวมทัง้สิน้ 83 38,832,000 78 29,922,000 77 28,642,000 76 28,852,000 314 126,248,000

  

-75-

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ.  2561-2564)

ยทุธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี





ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 1 สง่เสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตร์ที่  1  สง่เสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม หมู่ที่ 1-4 ตลอดปี 300,000          300,000          300,000          300,000          ร้อยละ 100 ครัวเรือน ประชาชนมนี้้าใช้

ประปาบาดาลภายในต้าบล ประปาบาดาลให้ (ละติจดู 14.119160 ที่ใชน้้้าประปาบาดาล ที่เพียงพอและ
ท้ายเกาะ สามารถใชง้านได้ตาม ลองจจิดู 100.526347) มนี้้าใชเ้พียงพอและ ทั่วถงึ

ปกติ ทั่วถงึ

2 โครงการวางท่อเมน 4 นิ้ว เพื่อวางท่อเมนให้ประชาชน วางท่อประปา PVC 4 นิ้ว 400,000          วางท่อเมน 4 นิ้ว ประชาชนมนี้้าใช้
(ชว่งที่ 2 บริเวณโรงงาน 19 ไร่) มนี้้าอยา่งทั่วถงึ ชั้น 8.5 ความยาวไมน่้อยกวา่ ยาว 680 เมตร ที่เพียงพอและ
ประปาหมบู้าน หมู่ที่ 4 ต้าบล 680 เมตร ประปาหมู่บ้านบาดาล ทั่วถงึ
ท้ายเกาะ (ชว่งที่ 2 บริเวณโรงงาน 19 ไร่)

ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด
3 โครงการวางท่อเมน 3 นิ้ว เพื่อวางท่อเมนให้ประชาชน วางท่อประปา PVC 3 นิ้ว 400,000          วางท่อเมน 3 นิ้ว ประชาชนมนี้้าใช้

ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) บริเวณ มนี้้าอยา่งทั่วถงึ ชั้น 8.5 ความยาวไมน่้อยกวา่ ยาว 718 เมตร ที่เพียงพอและ
โรงงาน 10 ไร่ หมู่ที่ 4 ต้าบล 718 เมตร ทั่วถงึ
ท้ายเกาะ ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก 260,000          ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 ประชาชนได้ใชถ้นน
ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานในการ คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว เมตร ยาว 168 เมตร ที่ได้มาตรฐานในการ
ถนนมยิาซาวา หมู่ที่ 4 คมนาคม 168 เมตร หนา 0.05 เมตร คมนาคมการสัญจร

หรือมพีืนที่ไมน่้อยกวา่ 672 ตร.ม. ไป-มา เพื่อความ
ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด สะดวกปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพยสิ์น

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ขององค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 1 สง่เสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตร์ที่  1  สง่เสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตระบบประปา อดุหนุนประปาภูมภิาค ขยายเขตประปาภูมภิาค หมู่ที่ 1-3 1,000,000     1,000,000  1,000,000  1,000,000  หมู่ที่ 1-3 ประชาชนมนี้้า กองชา่ง ประปา

ภูมภิาค หมู่ที่ 1-3 ประปาอปุโภค ภูมภิาค
บริโภคทั่วถงึ

รวม 1 โครงการ 1,000,000    1,000,000  1,000,000  1,000,000  

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อดุหนุนอาหารกลางวนั อดุหนุนโรงเรียนวดั นักเรียนชั้น อ. 1-ป.6 350,000       350,000     350,000     350,000     ร้อยละ 100นักเรียน นักเรียนชั้น อ.1 - กองการศึกษฯ โรงเรียน

ส้าหรับนักเรียนชั้น อ.1 - ท้ายเกาะเป็นค่าอาหาร โรงเรียนวดัท้ายเกาะทุกคน ชั้น อ. 1-ป.6 โรงเรียน ป.6 โรงเรียนวดั วดัท้ายเกาะ
 ป.6 โรงเรียนวดัท้ายเกาะ กลางวนันักเรียนชั้น วดัท้ายเกาะมอีาหาร ท้ายเกาะ มอีาหาร

อ.1 - ป.6โ รงเรียนวดั ที่มคุีณภาพรับประทาน ที่มคุีณภาพ
ท้ายเกาะ ฟรีทุกวนัและทุกคน รับประทานฟรี

ทุกวนัและทุกคน
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องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
2 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อจดักจิกรรมต่างๆ อดุหนุนโรงเรียนวดั 50,000         50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 นักเรียน คุณภาพการศึกษา กองการศึกษฯ โรงเรียน

การศึกษาโรงเรียนวดั เพื่อยกระดับคุณภาพ ท้ายเกาะ โรงเรียนวดัท้ายเกาะมี เป็นไปตามแนวทาง วดัท้ายเกาะ
ท้ายเกาะ การศึกษา คุณภาพด้านการศึกษา ที่พึงประสงค์ 

มากขึ้น

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

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสขุ

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อดุหนุนส้าหรับสนับสนุน ส้าหรับสนับสนุนการ ด้าเนินงานในการพัฒนา 30,000         30,000       30,000       30,000       จา้นวน 4 หมู่ หมู่บ้าน คุณภาพชวีติของ กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.

การบริการสาธารณสุข บริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขมลูฐาน ละ 7,500 บาท ประชาชนดีขึ้น ท้ายเกาะ
(อสม.) (อสม.) จา้นวน 4 หมู่ ในเขตพื้นที่ชมุชน/หมู่บ้าน

รวม 1 โครงการ 30,000         30,000       30,000       30,000       
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการเตรียมการรับเสด็จ เพื่อแสดงความจงรัก อดุหนุนปกครองอา้เภอ 10,000         10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 100 ด้าเนิน การด้าเนินงาน ส้านักปลัดฯ อา้เภอสามโคก

พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมา ภักดีต่อสถาบันพระมหา สามโคก งานบรรลุวตัถปุระสงค์ บรรลุวตัถปุระสงค์
ปฏิบัติพระราชกรณียกจิในพื้นที่ กษัตริย ์และเพื่อให้การ
อา้เภอสามโคก เฝ้ารับเสด็จเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและสม

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ อดุหนุนปกครองอา้เภอ 30,000         30,000       30,000       30,000       ร้อยละ ๘๐ ผู้เขา้รับ ผู้น้าท้องถิ่นและ ส้านักปลัดฯ อา้เภอสามโคก
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของผู้น้าท้องถิ่น สามโคก การอบรมมปีระสิทธิ ผู้น้าท้องที่มปีระ
ของผู้น้าท้องถิ่นและผู้น้า และผู้น้าท้องที่ สามารถ ภาพในการปฏิบัติ สิทธภิาพในการ
ท้องที่ อา้เภอสามโคก ตอบสนองต่อนโยบาย หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
จงัหวดัปทุมธานี ของรัฐบาลสนันสนุนป้อง

กนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น
ตลอดจนแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ให้เป็น
ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

3 โครงการขอรับงบประมาณ เพื่อจดักจิกรรมสาธารณ อดุหนุนกาชาดจงัหวดั 10,000         10,000       10,000       10,000       ปีละ 1 คร้ัง กาชาดจดักจิกรรม ส้านักปลัดฯ กาชาดจงัหวดั
สนับสนุนส้านักงานเหล่า กศุลและให้ความชว่ย ปทุมธานี ให้ความชว่ยเหลือ ปทุมธานี
กาชาดจงัหวดัปทุมธานี เหลือประชาชนตามภาร ประชาชนที่ได้รับ

กจิของส้านักงานเหล่า ความเดือดร้อน
กาชาดจงัหวดัปทุมธานี
และสภากาชาดไทย
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
4 โครงการจดัต้ังศูนยร์วบรวม เพื่อให้มงีบประมาณ  อดุหนุน อปท.เขตอา้เภอสามโคก 25,000         25,000       25,000       25,000       มสีถานที่กลางส้าหรับ มสีถานที่กลางใช้ ส้านักปลัดฯ อปท.เขต

ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ เพียงพอในด้านการ การสอบราคาประกวด ส้าหรับปฏิบัติงาน อา้เภอสามโคก
จดัจา้งขององค์การบริหาร จดัเจา้หน้าที่ประจา้ศูนย์ ราคาและประชาสัม ด้านการซ้ือ/การ
ส่วนต้าบลระดับอา้เภอ การจดัซ้ือวสัดุส้านักงาน พันธใ์ห้ประชาชนได้ จา้ง(การสอบราคา
สามโคก อา้เภอสามโคก การบริหารจดัการบ้ารุง ทราบ จา้นวน 1 แห่ง ,ประกวดราคา)
จงัหวดัปทุมธานี และซ่อมแซมทรัพยสิ์น และเพื่อประสาน

รวมถงึการบริหารจดัการ ราชการกบัอา้เภอ
งานของศูนยข์อ้มลูขา่ว และเป็นไปอยา่งมี
สารฯ ประสิทธภิาพ

รวม 4 โครงการ 75,000         75,000       75,000       75,000       

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการโรงเรียน โรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการ 40,000         40,000       40,000       40,000       ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน โรงเรียน โรงงาน ส้านักปลัดฯ ศป.ปส.

และสถานประกอบการ การป้องกนัและรักษาความ ป้องกนัและปราบปราม โรงงาน และสถาน และสถานประกอบ อา้เภอสามโคก
ปลอดยาเสพติด อา้เภอ ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์ ยาเสพติดอา้เภอสามโคก ประกอบการปลอด
สามโคก  จงัหวดัปทุมธานี  สินของประชาชนโดยเฉพาะ (ศป.ปส.อ.สามโคก) ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติด ซ่ึงใน
ปัจจบุันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดได้แพร่
ระบาดอยา่งหนัก

รวม 1 โครงการ 40,000         40,000       40,000       40,000       
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานเคหะและชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อให้ประชาชนมสีถาน พื้น คสล. ขนาดกวา้ง 5,500,000     คสล.กวา้ง 20เมตร กองชา่ง

อเนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ 3 ที่ส้าหรับการออกกา้ลัง 20 เมตร ยาว 52 เมตร ยาว 52 เมตร
ต้าบลท้ายเกาะ กายเพิ่มขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมี
(แผนชมุชนหมู่ที่ 3) พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,040 

ตารางเมตร  พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า (ตามรูปแบบ 
อบต.กา้หนด)  

รวม 1 โครงการ 5,500,000    

-103-

มสีนามกฬีามาตรฐานในระดับชมุชนให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ใชส้ถานที่ในการ

องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน 1. กอ่สร้างถนน คสล. 550,000          ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ประชาชนได้ใชถ้นน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ที่ได้มาตรฐานในการ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว ยาว 100 เมตร ที่ได้มาตรฐานในการ
ท่อระบายน้้าซอยร้านพรเทพ  คมนาคม 100 เมตร หนา 0.15 คมนาคมการสัญจร
หมู่ที่ 2 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล. ไป-มา เพื่อความ

ไมน่้อยกวา่ 300 ตรม. สะดวกปลอดภัยใน
2. กอ่สร้างท่อระบายน้้า ชวีติและทรัพยสิ์น
ขนาด ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักจา้นวน 9บ่อ  
ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด
(ละติจดู 14.110033
ลองจจิดู 100.506922)

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 1,700,000       ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ประชาชนได้ใชถ้นน
ผิวจราจรถนนถนนคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานในการ 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา ยาว 265 เมตร ที่ได้มาตรฐานในการ
เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองเจก็และ คมนาคม 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ คมนาคมการสัญจร
บริเวณสะพานทางเชื่อม หมู่ที่ 4 1,060 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ไป-มา เพื่อความ

หนา 0.25 เมตร หรือตามสภาพ สะดวกปลอดภัยใน
พื้นที่ และบริเวณทางเชื่อม ชวีติและทรัพยสิ์น
สะพาน 1 จดุ กวา้ง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 32 ตร.ม.
ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน ตอกเสาเขม็รูปตัวไอขนาด 0.15 ซม. 1,600,000       1,600,000       ตอกเสาเขม็รูปตัวไอ ประชาชนได้ใชถ้นน
ถนนสาธารณะเลียบคลองฟาร์ม ที่ได้มาตรฐานในการ ยาว 6 เมตร ขนาด 0.15 ซม. ยาว ที่ได้มาตรฐานในการ
คีรีขนัธ ์หมู่ที่ 3 คมนาคม ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด 6 เมตร คมนาคมการสัญจร

(ชว่งที่ 1 ความยาว 645) ไป-มา เพื่อความ
(ชว่งที่ 2 ความยาว 600) สะดวกปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพยสิ์น

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วตัถุประสงค์



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 800,000          800,000          800,000          800,000          ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 ประชาชนได้ใช้

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ ที่ได้มาตรฐานในการ หนา 0.05 เมตร เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนที่ได้มาตรฐาน
คลองฟารืมคีรีขนัธ ์หมู่ที่ 3 คมนาคม ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด ในการคมนาคม

(ละติจดู 14.108555  การสัญจรไป-มา 
ลองจจิดู 100.509381) เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิ์น

9 โครงการกอ่สร้างราวกนัตกสะพาน เพื่อให้ประชาชนได้ใชส้ะพาน ติดต้ังราวสะพานกนัตก 400,000          ราวสะพานกนัตก ประชาชนได้ใชท้าง
ทางเดินเท้า หมู่ที่ 3 ที่ได้มาตรฐาน ยาว 335 เมตร สูง 0.90 เมตร ขนาดยาว 335 เมตร ที่ได้มาตรฐานและ

ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด สูง 0.90 เมตร เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิ์น

10 โครงการวางท่อระบายน้้า เพื่อแกไ้ขปัญหาการ ตามรายละเอยีดแบบแปลน 90,000            ร้อยละ 80 ครัวเรือน ส่ิงแวดล้อมดี 
ซอย 1 หมู่ที่ 1  ปล่อยน้้าทิ้งของ อบต.กา้หนด ในซอย 1 สามารถ ชมุชนสะอาด
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1) ครัวเรือน ระบายน้้าทิ้งได้ น่าอยู่

11 โครงการลงวสัดุหินคลุกพร้อมปรับ เพื่อให้ประชาชนมสีถาน ลงวสัดุลูกรัง 226.80 ลบ.ม. และ 300,000           1 แห่ง มสีนามกฬีา
เกล่ียลานกฬีา บริเวณโรงงาน ที่ส้าหรับการออกกา้ลัง หินคลุก 226.80 ลบ.ม. พร้อมปรับ ที่ได้ใชส้ถานที่ออก
พิซซ่า หมู่ที่ 4 กายเพิ่มขึ้น เกล่ียโดยเคร่ืองจกัร กา้ลังกาย

ตามรายละเอยีดแบบแปลน 
อบต.กา้หนด

12 โครงการเทลาน คสล. เพื่อให้ประชาชนมสีถาน เทลาน คสล. กวา้ง 12 เมตร 800,000           1 แห่ง มสีนามกฬีา
ลานกฬีา บริเวณโรงงาน ที่ส้าหรับการออกกา้ลัง ยาว 63 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ ที่ได้ใชส้ถานที่ออก
พิซซ่า หมู่ที่ 4 กายเพิ่มขึ้น 756 ตร.ม. ตามรายละเอยีด กา้ลังกาย

แบบแปลน อบต.กา้หนด

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอย 1 เพื่อให้ประชาชนใชถ้นน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 300,000          ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ประชาชนได้ใชถ้นน
หมู่ที่ 1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานในการ 3 เมตร ยาว 86.50 เมตร หนา ยาว 86.50 เมตร ที่ได้มาตรฐานในการ

คมนาคม 0.15 เมตร พร้อมทางเดินเท้า และทางเดินเท้า กวา้ง คมนาคมการสัญจร
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 52 เมตร 2 เมตร ยาว 52 เมตร ไป-มา เพื่อความ
หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อย สะดวกปลอดภัยใน
363.50 ตร.ม. กวา่ 363.50 ตร.ม ชวีติและทรัพยสิ์น
ตามแบบแปลน อบต.กา้หนด

รวม 13 โครงการ 6,410,000      2,790,000      1,700,000      1,900,000       

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพื่อให้ สมาชกิ อปพร. จดัฝึกอบรมหรือร่วมกบั 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ อปพร.ได้รับ การ

ศักยภาพของ อปพร. มปีระสิทธภิาพในการ ของหน่วยงานอื่น รับการฝึกอบรมมี พัฒนาความรู้
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) ปฏิบัติหน้าที่ ประสิทธภิาพในการ ความสามารถโดย

ปฏิบัติหน้าที่ น้าไปปฏิบัติงาน
ได้จริง

2 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อให้ประชาชนใน ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึก 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ 80 ผู้เขา้รับ ประชาชนมคีวามรู้ 
ป้องกนัและระงับอคัคีภัย ชมุชนได้รับความรู้และ ปฏิบัติการใชเ้คร่ืองมอืดับ การอบรมมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการ
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) มคีวามสามารถในการ เพลิงเบื้องต้นให้กบัประชา ความเขา้ใจในการ เผชญิเหตุในชมุชน

รับมอืกบัเหตุฉกุเฉนิใน ชนในพื้นที่ เผชญิเหตุในชมุชนและ และการป้องกนั
ชมุชนของตนเองและ การป้องกนัและระงับ และระงับอคัคีภัย
เพื่อเตรียมความพร้อม อคัคีภัยขั้นต้น ขั้นต้น
ในการป้องกนัภัยมากขึ้น

3 โครงการป้องกนัอบุัติเหตุ เพื่อป้องกนัอบุัติเหตุ ป้องกนัอบุัติเหตุทางถนน 60,000            60,000            60,000            60,000            ปริมาณและอตัรา ประชาชนมคีวาม
ทางถนนในชว่งเทศกาล ทางถนนและอา้นวย การเกดิอบุัติเหตุชว่ง ปลอดภัยในชวีติ
ส้าคัญ ความสะดวกในการ เทศกาลลดลง และทรัพยสิ์น

เดินทางชว่งเทศกาล
ส้าคัญ 

รวม 3 โครงการ 260,000         260,000         260,000         260,000          

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานงบกลาง

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นเงิน ให้การชว่ยเหลือผู้ป่วย 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 100 ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ

สงเคราะห์การยงัชพีของ เอดส์ในต้าบล เอดส์ที่มคุีณสมบัติ การชว่ยเหลือใน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ครบถว้น และได้ลง เบื้องต้น

ทะเบียนได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยงัชพี
ครบทุกคน 

2 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นเงิน ให้การชว่ยเหลือผู้สูงอายุ 3,100,000       3,100,000       3,100,000       3,100,000       ร้อยละ 100ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายไุด้รับการ
สงเคราะห์การยงัชพี ในต้าบล ที่มคุีณสมบัติครบถว้น ชว่ยเหลือใน
ของผู้สูงอายุ และได้ลงทะเบียนได้ เบื้องต้น

รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยงัชพีครบทุกคน 

3 เบี้ยยงัชพีผู้พิการ เพื่อจา่ยเป็นเงิน ให้การชว่ยเหลือผู้พิการ 620,000          620,000          620,000          620,000          ร้อยละ 100 ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์การยงัชพี ในต้าบล ที่มคุีณสมบัติครบถว้น ชว่ยเหลือใน
ของผู้พิการ และได้ลงทะเบียนได้รับ เบื้องต้น

การสงเคราะห์เบี้ยยงั
ชพีครบทุกคน 

4 เงินสมทบระบบหลักประกนั เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบ สมทบกองทุนหลักประกนั 80,000            90,000            100,000          110,000          สมทบไมน่้อยกวา่ สร้างหลักประกนั
สุขภาพ (สปสช.) ระบบหลักประกนั สุขภาพ อบต.ท้ายเกาะ ร้อยละ 40 ของเงิน สุขภาพให้แกบุ่คคล

สุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับจดัสรรจาก ในพื้นที่
หรือพื้นที่      กองทุน สปสช.

รวม 4 โครงการ 3,830,000      3,840,000      3,850,000      3,860,000       

วตัถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ ในเขตพื้นที่ต้าบลท้ายเกาะ 50,000            50,000            50,000            50,000            ปีละ 1 คร้ัง ปัญหาทางสังคม

ยาเสพติดของศป.ปส. ท้ายเกาะ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ลดลง
ยาเสพติดของศป.ปส

2 โครงการจดัท้าส่ือประชา เพื่อประชาสัมพันธแ์ละ จดัท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ 8๐ ประชาชน ประชาชนทราบ
สัมพันธป์ระจา้ปี เผยแพร่ผลการด้าเนิน ประจา้ปีเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้รับทราบขอ้มลูขา่ว ผลการด้าเนินงาน

งานของ อบต. และเผยแพร่ผลการด้าเนิน สารด้าเนินงานประจา้ ของ อบต.
งานของ อบต. ปี ของ อบต.

รวม 2 โครงการ 150,000         150,000         150,000         150,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ จดักจิกรรมสร้างความสุข 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 80 ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมี

ศักยภาพผู้พิการ ผู้พิการให้มกีา้ลังใจและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ ที่เขา้ร่วมโครงการมี กา้ลังใจมคีวามสุข
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) มคีวามสุขในการด้าเนิน ของผู้พิการ กา้ลังใจมคีวามสุข ในการด้าเนินชวีติ

ชวีติสังคม ยิ่งขึ้น

รวม 1 โครงการ 30,000           30,000           30,000           30,000            

วตัถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วตัถุประสงค์



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาสตรีและ เพื่อพัฒนาความ จดักจิกรรมที่ให้ความรู้ 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 80 ผู้รับการ ครอบครัวมี

เสริมสร้างความเขม้แขง็ เขม้แขง็ของสตรี และ สร้างความเขา้ใจในการ อบรมมคีวามรู้ความ ความสุข และ
ของครอบครัว ครอบครัวในชมุชน อยู่ร่วมกนัในครอบครัว เขา้ใจในการอยู่ร่วมกนั ความอบอุ่น 
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) อยา่งอบอุ่น และสร้างความสุขใน เป็นครอบครัว

ครอบครัว ที่เขม้แขง็

2 โครงการธรรมะสู่ชมุชนคน เพื่อให้ผู้สูงอายมุี จดักจิกรรมอบรมให้ 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุกีา้ลัง
สูงวยั กา้ลังใจและมคีวามสุข ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อ ที่เขา้ร่วมโครงการมี ใจมคีวามสุขใน
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) ในการด้าเนินชวีติ สร้างความสุขเพัฒนาคุณ กา้ลังใจมคีวามสุข การด้าเนินชวีติ

ภาพชวีติของผู้สูงอายุ ยิ่งขึ้น 

3 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมจริย จดัประชมุเชงิปฏิบัติการ 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 80 ที่เขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม ธรรรมให้แกพ่นักงาน ให้ความรู้/ท้ากจิกรรมด้าน โครงการ มคุีณธรรม มคุีณธรรมอนัจะ
จริยธรรม ผู้น้าท้องถิ่นท้องที่ คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ เพิ่มมากขึ้น เป็นพลเมอืงที่ดี
 พนักงาน ผู้น้าท้องถิ่น ของชาติ

ท้องที่
4 โครงการส่งเสริมและสนับ เพื่อเสริมสร้างความ จดักจิกรรมที่ให้ความรู้ 60,000            60,000            60,000            60,000            ร้อยละ 80 ผู้เขา้รับ ผู้เขา้รับการอบรม

สนุนการสร้างความปรอง สมานฉนัท์ของชมุชน สร้างความเขา้ใจในการ อบรมเกดิความรู้ความ ตระหนักถงึการ
ดองและสมานฉนัท์  อยู่ร่วมกนัในสังคม เขา้ใจและความร่วม ร่วมกนัสร้างความ
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) มอืในการแกไ้ขปัญหา รัก ความสามคัคี 

และลดเง่ือนไขความ และความปรอง
แตกแยกในสังคม ดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติน้า
มาซ่ึงความสงบสุข
และความมั่นคง
ของประเทศ

วตัถุประสงค์โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5  โครงการพัฒนาความรู้ประชาคม เพื่อพัฒนาและสร้าง จดักจิกรรมที่ให้ความรู้ 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 80 ผู้เขา้รับ ผู้เขา้รับการอบรม

อาเซียน ความพร้อมเขา้สู่ สร้างความเขา้ใจในการ อบรมมคีวามรู้ความ มคีวามพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน อยู่ร่วมกนัในสังคม เขา้ใจและพร้อมเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน อาเซียน
6 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืช ปกปัก ส้ารวจเกบ็รวบรวม 50,000            50,000            50,000            50,000            ผ่านเกณฑ์ประเมนิ ชมุชนมส่ีวนร่วม

อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปลูกรักษาอนุรักษ์และใช้ ทั้ง 3 ด้าน ในการอนุรักษ์พันธุ
สมเด็จพระเทพรัตนราช ประโยชน์ ศูนยข์อ้มลูวางแผน กรรมพืช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พัฒนาพันธกุรรมพืช 

รวม 6 โครงการ 250,000         250,000         250,000         250,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสขุ

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและป้องกนั เพื่อป้องกนัและควบคุม ด้าเนินการรณรงค์ป้องกนั 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 100 ปริมาณและอตัรา

โรคไขเ้ลือดออก การเกดิโรคไขเ้ลือดออก และควบคุมไขเ้ลือดออก ประชาชนไมเ่จบ็ป่วย การเกดิโรคไข้
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) แกป่ระชาชน  เชน่ จดัให้ความรู้,ฉดีพ่น ด้วยโรคไขเ้ลือดออก เลือดออกลดลง

หมอกควนั,หยอดทราย
อะเบท

2 โครงการควบคุมและป้องกนั ป้องกนัควบคุมโรคพิษ ด้าเนินการรณรงค์ป้องกนั 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ สามารถป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตต้าบล สุนัขบ้าโดยการฉดีวคัซีน โรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉดี

เล้ียง สุนัข,แมว ได้รับ

ควบคุมอนัตราย
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) แกสั่ตวเ์ล้ียง เชน่ สุนัข วคัซีนให้แกสั่ตวเ์ล้ียง สุนัข การฉดีวคัซีนป้องกนั ที่เกดิจากโรคพิษ

เป็นต้น จรจดั

รวม 2 โครงการ 100,000         100,000         100,000         100,000          

วตัถุประสงค์

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 2 สง่เสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที่  2  สง่เสริมคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ นักเรียนของ ศพด.อบต. 80,000            80,000            80,000            80,000            ร้อยละ 100 นักเรียน นักเรียน ศพด.

อาหารเสริม (นม) ท้ายเกาะทุกคน ศพด.อบต.ท้ายเกาะมี อบต.ท้ายเกาะมี
ยเูอชที และพาสเจอร์ อาหารเสริมนมยเูอชที อาหารเสริมนม
ไลท์ชนิดจดื ส้าหรับ หรือพาสเจอร์ไลท์ชนิด ยเูอชที และพาส
ศพด.อบต. จดืทานฟรีทุกวนัและ เจอร์ไลท์ชนิดจดื 

ทุกคน ทานฟรีทุกวนัและ
ทุกคน

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 200,000          200,000          200,000          200,000          ร้อยละ 100นักเรียน นักเรียน ชั้น อ.1-
อาหารเสริม(นม) ยเูอชที  โรงเรียนวดัท้ายเกาะทุกคน ชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียน ป.6โรงเรียนวดั
และพาสเจอร์ไลท์ชนิด วดัท้ายเกาะ มอีาหาร ท้ายเกาะ มอีาหาร
จดื ส้าหรับนักเรียนชั้น เสริมนมยเูอชทีหรือ เสริมนมยเูอชที 
อ.1-ป.6 โรงเรียนวดั พาสเจอร์ไลท์ชนิดจดื และพาสเจอร์ไลท์
ท้ายเกาะ ทานฟรีทุกวนัและ ชนิดจดื ทานฟรี

ทุกคน ทุกวนัและทุกคน

3 อาหารกลางวนัส้าหรับ เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร เด็กนักเรียนของ ศพด. 150,000          150,000          150,000          150,000          ร้อยละ 100 นักเรียน นักเรียน ศพด.
ศพด.อบต.ท้ายเกาะ กลางวนัส้าหรับนักเรียน อบต.ท้ายเกาะ ทุกคน ศพด.อบต.ท้ายเกาะ อบต.ท้ายเกาะ

ศพด.อบต.ท้ายเกาะ มอีาหารที่มคุีณภาพ มอีาหารที่มคุีณ
รับประทานฟรีทุกวนั รับประทานฟรี
และทุกคน ทุกวนัและทุกคน

4 โครงการจดัหาครุภัณฑ์กฬีา เพื่อให้ประชาชนมี จดัซ้ือเคร่ืองเล่น/ออก 200,000          ร้อยละ 100ประชาชน ประชาชน ได้ออก
เคร่ืองออกกา้ลังกายกลาง อปุกรณ์กฬีาใชใ้นการ กา้ลังกายกลางแจง้ส้าหรับ สามารถเขา้ถงึบริการได้ กา้ลังกาย เล่นกฬีา
แจง้ส้าหรับประชาชน หมู่ที่ 3 ออกกา้ลังกายที่เพียงพอ ประชาชน และนันทนาการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วตัถุประสงค์



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ 6,000              6,000              6,000              6,000              ร้อยละ 100 ครูผู้ดูแล ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.

ศพด.อบต.ท้ายเกาะ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก ศพด.อบต. อบต.ท้ายเกาะได้
ท้ายเกาะ ได้รับการ รับการอบรมให้
อบรมพัฒนาความรู้ ความรู้ครบทุกคน

6 โครงการปฐมนิเทศและ เพื่อชี้แจงและท้าความ จดัประชมุเด็กนักเรียนและ 4,000              4,000              4,000              4,000              ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง ผู้ปกครองรู้และ
ประชมุผู้ปกครองภาคเรียน เขา้ใจกบันักเรียนและ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน รู้และเขา้ใจกฎระเบียบ เขา้ใจกฎระเบียบ
ที่ 2 ผู้ปกครอง ศพด. ของ ศพด. วธิปีฏิบัติของศพด.

7 โครงการกจิกรรมวนัเด็ก เพื่อให้เด็ก เยาวชน จดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 80 เด็กที่เขา้ เด็กมคีวามสนุก
แห่งชาติ ผู้ปกครองได้ท้ากจิกรรม ร่วมโครงการมคีวาม สนานในกจิกรรม

ร่วมกนั สุขและท้ากจิกรรม เฉลิมฉลองวนัเด็ก
ร่วมกนั แห่งชาติ 

รวม 7 โครงการ 490,000         690,000         490,000         490,000          

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 3 การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่  3 การบ ารุงรักษาสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานเคหะและชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอกคลอง เพื่อแกไ้ขปัญหาพัฒนา ขดุลอกคลอง กา้จดั 500,000          500,000          500,000          500,000          ร้อยละ 80 คลอง คลองในเขตต้าบล

(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) คลองในเขตต้าบล ส่ิงปฏิกลู วชัพืช และผักตบ ในต้าบลท้ายเกาะ ท้ายเกาะสะอาด
ท้ายเกาะ ชวาในคลอง สะอาดสวยงาม สวยงาม

รวม 1 โครงการ 500,000         500,000         500,000         500,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นร่วม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 3  การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที่  3 การบ ารุงรักษาสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานสาธารณสขุ

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อให้พื้นที่สะอาด และ จา้งแรงงานในพื้นที่จดัเกบ็ 12,000            12,000            12,000            12,000            ปีละ 2 คร้ัง พื้นที่สะอาด 

จดัเกบ็ขยะในพื้นที่ต้าบล ประชาชนมรีายได้จาก ขยะ ประชาชนมรีายได้
ท้ายเกาะ การจา้งแรงงาน

2 โครงการอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้าเนินการอบรมให้ความ 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ ๘๐ ผู้เขา้ มกีารน้าความรู้
ดูงานด้านส่ิงแวดล้อม ของผู้น้าชมุชนและกลุ่ม รู้และน้าไปศึกษาด้านการ รับการฝึกอบรม ที่ได้รับจากการ
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) ต่างๆในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากร ตระหนักล้อมรู้ถงึ อบรมและศึกษาดู
(2559 : 50,000) ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านส่ิงแวดและ งานมาพัฒนา

และส่ิงแวดล้อม น้าความรู้ที่ได้รับมา ท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น

รวม 2 โครงการ 112,000         112,000         112,000         112,000          

โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
วตัถุประสงค์



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยทุธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการยอ้นรอยเสด็จ เพื่อร้าลึกถงึพระมหา จดังานและนิทรรศการ 50,000            50,000            50,000            50,000            ปีละ 1 คร้ัง ร้าลึกถงึพระมหา

ประพาสต้นรัชกาลที่ 5  กรุณาธคุิณของรัชกาล ร้าลึกถงึพระมหากรุณาธิ  กรุณาธคุิณของ
ที่ 5 คุณของรัชกาลที่  5 รัชกาลที่  5

2 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อเป็นการแสดงออก จดักจิกรรมรดน้้าด้าหัว 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี
สงกรานต์และวนัผู้สูงอาย ุ ซ่ึงความกตัญญูกตเวที ขอพรจากผู้สูงอายตุาม เขา้ร่วมโครงการ สงกรานต์ รดน้้าขอ
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) ต่อผู้สูงอายุ ประเพณีไทยและกจิกรรม พรผู้สูงอายุ

ต่างๆ

3  โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม จดักจิกรรมแห่หางหงษ์ 20,000            20,000            20,000            20,000            ร้อยละ 80 ผู้เขา้ร่วม สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ธงตะขาบ โครงการมส่ีวนร่วมใน ประเพณีไทยรามญั
(แผนชมุชนหมู่ที่ 3) อนัดีงามของชาวไทย กจิกรรมแห่หางหงษ์ ให้คงอยู่สืบไป

รามญัให้คงอยู่สืบไป  ธงตะขาบ

4 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อถวายเทียนพรรษา จดักจิกรรมแห่เทียนวนั 5,000              5,000              5,000              5,000              ถวายวดัท้ายเกาะใหญ่ ประชาชนสืบสาน
ถวายเทียนพรรษา  และเคร่ืองไทยธรรม เขา้พรรษา ประเพณี (แห่เทียน

แด่พระภิกษุสงฆ์ พรรษา) ให้คงอยู่
สืบไป

5 โครงการจดังานวนัส้าคัญ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ จดังานวนัส้าคัญอื่นๆ 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 100การจดั การจดังานเป็นไป
อื่นๆ ศิลปวฒันธรรมประเพณี งานเป็นไปตามวตัถุ ตามวตัถปุระสงค์

และภูมปิัญญาท้องถิ่น ประสงค์

รวม 5 โครงการ 225,000         225,000         225,000         225,000          

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยทุธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานบริหารทั่วไป

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการหรือกจิกรรมเฉลิม เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติ จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 120,000          120,000          120,000          120,000          ร่วมโครงการแสดงออก เหล่าได้ร่วมกนั

พระเกยีรติสมเด็จพระนาง ของพระบาทสมเด็จ ถงึความจงรักภักดีต่อ แสดงออกถงึความ
เจา้สิริกต์ิิพระบรมราชนิีนาถ พระนางเจา้สิริกต์ิิพระ สถาบันชาติ ศานา และ จงรักภักดี

บรมราชนิีนาถ พระมหากษัตริย์

2 พิธทีางศาสนา/รัฐพิธอีื่นๆ เพื่อด้าเนินงานในพิธี จดักจิกรรมหรืออดุหนุน 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 100การจดั การจดังานเป็นไป
ฯลฯ ทางศาสนา/รัฐพิธอีื่นๆ หน่วยงานอื่นในการจดั งานเป็นไปตามวตัถุ ตามวตัถปุระสงค์

พิธทีางศาสนา/รัฐพิธอีื่นๆ ประสงค์

รวม 2 โครงการ 170,000         170,000         170,000         170,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 5 การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
ยทุธศาสตร์ที่  5  การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าไฟฟ้าส้าหรับประปา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย ค่าไฟฟ้าส้าหรับประปา 800,000          800,000          800,000          800,000          ค่าไฟฟ้าส้าหรับประปา ประชาชนมนี้้าใช้

หมู่บ้าน เกี่ยวกบัประปาหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน 12 เดือน เพียงพอและทั่วถงึ
หมู่ที่ 1-4

รวม 1 โครงการ 800,000         800,000         800,000         800,000          

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการ วตัถุประสงค์



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 5 การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
ยทุธศาสตร์ที่  5  การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
แผนงานสาธารณสขุ

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึง เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรม จา้งเหมากา้จดัขยะ 150,000          150,000          150,000          150,000          ค่าจา้งเหมาบริการทิ้ง พื้นที่มคีวามสะอาด 

บริการ (ค่าธรรมเนียมใน เนียมในการจา้งเหมา ขยะหมู่บ้าน 12 เดือน เรียบร้อย
การจา้งเหมาทิ้งขยะ) บริการทิ้งขยะ

2 วสัดุอื่นๆ จดัซ้ือถงัขยะ ถงัขยะทรงกลม 200 ลิตร 50,000            50,000            50,000            50,000            จา้นวน 50ใบ วสัดุอปุกรณ์เพียง
จา้นวน 50ใบ  พอในการใชง้าน

รวม 2 โครงการ 200,000         200,000         200,000         200,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 5 การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
ยทุธศาสตร์ที่  5  การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการสร้าง จดัอบรมเชงิปฏิบัติการ 300,000          300,000          300,000          300,000          ร้อยละ 80 ผู้เขา้ ผู้เขา้รับการอบรม

อาชพีต้าบลท้ายเกาะ อาชพี  สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชพีและศึกษาดู อบรมได้รับความรู้ที่ ได้รับความรู้ที่
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) ลดรายจา่ยให้กบัประชาชน งานที่เหมาะสมส้าหรับ สามารถน้าไปประกอบ สามารถน้าไป

ประชาชนผู้สนใจ อาชพีลดรายจา่ยใน ประกอบอาชพี 
ครัวเรือน ลดรายจา่ยในครัว

เรือน

รวม 1 โครงการ 300,000         300,000         300,000         300,000          

โครงการ

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
วตัถุประสงค์



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ 5 การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
ยทุธศาสตร์ที่  5  การสง่เสริมการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ จดักจิกรรมอบรมเชงิ 30,000            30,000            30,000            30,000            ร้อยละ 80 ผู้เขา้รับ ประชาชนมคีวาม

การเกษตรกรทางเลือกใหม่ ประกอบอาชพีให้กบั ปฏิบัติการ การอบรมมคีวามรู้ใน รู้ สามารถน้าไปใช้
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) เกษตรกร อาชพีเกษตรกรทาง ในชวีติประจา้วนัได้

เลือกใหม ่

2 โครงการอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 100,000          100,000          100,000          100,000          ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ ประชาชนน้อมน้า
ดูงานเพื่อการพัฒนาตนเอง เกษตรกรและการพัฒนา การพัฒนาตนเอง พัฒนา การอบรมน้อมน้าแนว แนวทางเศรษฐกจิ
พัฒนาชมุชนสู่การพัฒนา ด้านการเกษตร ชมุชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ทางเศรษฐกจิพอเพียง พอเพียงมาใชใ้น
ท้องถิ่น โดยการมส่ีวนร่วม โดยการมส่ีวนร่วมของ มาใชใ้นการด้าเนิน การด้าเนินชวีติ
ของประชาชนตามแนวทาง ประชาชน ชวีติ
เศรษฐกจิพอเพียง
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4)

รวม 2 โครงการ 130,000         130,000         130,000         130,000          

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการระดบัชุมชน
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน จดักจิกรรมให้บริการ 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 80ผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้รับ

หมู่ที่ 1-4 ประชาชน โครงการพึงพอใจต่อ ความสะดวกเพิ่ม
โครงการ ชอ่งทางในการให้

บริการ

โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม จดัการประชมุเชงิ 30,000            30,000            30,000            30,000            อบต.ด้าเนินการจดัท้า การจดัท้าแผนยทุธ

การเพื่อการจดัท้าแผนยทุธ ระเบียบกระทรวงมหาด ปฏิบัติการ  ดังนี้ แผนยทุธศาสตร์การ ศาสตร์การพัฒนา 
ศาสตร์การพัฒนา แผน ไทยวา่ด้วยการจดัท้า ประชมุประชาคมหมู่บ้าน พัฒนา แผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
พัฒนาสามปี  แผนการด้า แผนพัฒนาขององค์กร ประชาคมต้าบล คณะกรรม สามปี แผนการด้าเนิน แผนการด้าเนินงาน 
เนินงาน และการติดตาม ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรม งาน  และการติดตาม และการติดตาม
ประเมนิผลแผนพัฒนา  พ.ศ. 2548 การสนับสนุนการจดัท้าแผน ประเมนิผลแผน พัฒนา ประเมนิผลแผน

พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรม  ทันห้วงระยะเวลา พัฒนา เป็นไปตาม
การติดตามและประเมนิผล ระเบียบและ
แผนท้องถิ่น หนังสือส่ังการ

รวม 2 โครงการ 80,000           80,000           80,000           80,000            

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจา้งหน่วยงานหรือ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในจา้ง ด้าเนินการส้ารวจความพึง 30,000            30,000            30,000            30,000            1 คร้ัง/ปี น้าผลการประเมนิ

สถาบันภายนอกที่เป็นกลาง หน่วยงานหรือสถาบัน พอใจในการให้บริการของ ความพึงพอใจของ
มาด้าเนินการส้ารวจความ ภายนอกที่เป็นกลางมา อบต.ท้ายเกาะ ประชาชนมาปรับ
พึงพอใจในการให้บริการ ด้าเนินการส้ารวจความ ปรุงในการปฏิบัติงาน
ประชาชนของ พึงพอใจในการให้บริการ

2 การจดัการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ การจดัการเลือกต้ัง 50,000            50,000            50,000            50,000            ร้อยละ ๗๐ประชาชน ประชาชนได้มี
เลือกต้ังทั่วไป เลือกต้ัง ทุกระดับ มาใชสิ้ทธเิลือกต้ัง ส่วนร่วมในการ
เลือกต้ังซ่อม นายก อปท ฯลฯ เลือกต้ัง

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วตัถุประสงค์



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าใชจ้า่ยหมวดเงินเดือน เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนนายก/ นายก รองนายก เลขานุการ 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ร้อยละ 100 ได้รับ สร้างขวญักา้ลังใจ

รองนายก เงินค่าตอบแทน นายกสมาชกิสภา พนักงาน เงินเดือนครบทั้ง 12 ในการปฏิบัติหน้าที่
ประจา้ต้าแหน่งนายก เงินค่า ส่วนต้าบล ลูกจา้งประจา้ เดือน
ตอบแทนพิเศษนายก/รอง และพนักงานจา้ง
นายก เงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายก อบต. เงินค่า
ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงิน
เดือนพนักงาน เงินประจา้
ต้าแหน่งเงินเพิ่มพนักงานส่วน
ต้าบล ค่าจา้งลูกจา้งประจา้ 
เงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของลูกจา้ง
ประจา้ค่าตอบแทนพนักงาน
จา้ง เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจา้ง เงินอื่นๆ

4 ค่าใชจ้า่ยหมวดค่าตอบแทน เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น 1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       ร้อยละ 100 ได้รับ สร้างขวญักา้ลังใจ
ผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น ประโยชน์แกอ่งค์กรปก เงินค่าตอบแทนครบ ในการปฏิบัติหน้าที่
ประโยชน์แกอ่งค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น และ ถว้นตามระเบียบ  
ครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนต้าบล ลูกจา้ง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ ประจา้ พนักงานจา้ง 
งานนอกเวลาราชการ อบต.ท้ายเกาะ
ค่าเชา่บ้าน เงินชว่ยเหลือ
การศึกษาบุตร

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



 
ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จดัหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจดัซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ครุภัณฑ์ 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ

คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยาน ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
พาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การ มากขึ้น
ศึกษาครุภัณฑ์การเกษตร 
ครุภัณฑ์กอ่สร้าง ครุภัณฑ์
ส้ารวจ ครุภัณฑ์กฬีา ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วทิย ุ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 

6 จดัหาวสัดุต่างๆ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหา วสัดุส้านักงาน วสัดุกอ่สร้าง วสัดุไฟฟ้า 1,900,000       1,900,000       1,900,000       1,900,000       อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
วสัดุต่างๆ และวทิย ุวสัดุงานบ้านงานครัว ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง วสัดุน้้ามนั สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วสัดุคอมพิวเตอร์ มากขึ้น
วสัดุการศึกษา วสัดุกฬีา วสัดุการ
เกษตร วสัดุอื่นๆ ฯลฯ

7 หมวดค่าสาธารณูโภค เพื่อจา่ยเป็นค่า ค่าไฟฟ้าส้านักงานค่าโทรศัพท์ 400,000 400,000 400,000 400,000 12 เดือน การด้าเนินงาน
สาธารณูโภค ค่าไปรษณีย ์ค่าบริการส่ือสารและโทร บรรลุวตัถปุระสงค์

คมนาคม

8 ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม เพื่อจา่ยเป็นค่าพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
และสัมมนา บุคลากร ค่าธรรมเนียม พนักงานส่วนต้าบล ลูกจา้ง ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน ส้าหรับ ประจา้และพนักงานจา้ง สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
การเขา้รับการฝึกอบรม อบต.ท้ายเกาะ มากขึ้น
สัมมนาต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ค่าเบี้ยเล้ียงพยาน หรือเงิน เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเบี้ยเล้ียง เงินรางวลั 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ด้าเนิน การด้าเนินงาน

รางวลั ค่าพวงมาลัย พยาน หรือเงินรางวลั ค่าพวงมาลา ฯลฯ งานบรรลุวตัถปุระสงค์ บรรลุวตัถปุระสงค์
ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ กระเชา้ดอกไมแ้ละพวง
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม มาลาค่าชดใชค่้าเสีย
ทดแทน ฯลฯ หาย หรือค่าสินไหม

ทดแทนฯลฯ

10 ค่ารับรอง เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรอง  รายจา่ยในการรับรองหรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ด้าเนิน การด้าเนินงาน
เล้ียงรับรองขององค์กร งานบรรลุวตัถปุระสงค์ บรรลุวตัถปุระสงค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

11 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิ เพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่ จดัอบรมให้ความรู้เร่ือง 400,000 400,000 400,000 400,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
ภาพแกบุ่คลากร คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาฯ บทบาทอา้นาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนต้าบล  ลูกจา้ง พรบ.ขอ้มงูขา่วสาร และ สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
ประจา้ พนักงานจา้ง อบต. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ มากขึ้น
ท้ายเกาะรวมทั้งประชา-
ชนผู้สนใจ

12 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ด้าเนิน การด้าเนินงาน
ไปราชการ ในการเดินทางไปราชการ  พนักงานพนักงานส่วน งานบรรลุวตัถปุระสงค์ บรรลุวตัถปุระสงค์

ได้แก ่ ค่าเบี้ยเล้ียง ต้าบล  ลูกจา้งประจา้และ
ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก พนักงานจา้ง อบต.
 และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ใน ท้ายเกาะ
การเดินทางไปราชการ 

13 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย ปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษี 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ ฐานขอ้มลูแผนที่
ขอ้มลูแผนที่ภาษีและ ในการปรับปรุงขอ้มลู และทะเบียนทรัพยสิ์น ในการปฏิบัติงาน ภาษีและทะเบียน
ทะเบียนทรัพยสิ์น แผนที่ภาษีและทะเบียน สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป ทรัพยสิ์นเป็น

ทรัพยสิ์น ปัจจบุัน

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึง เพื่อจา่ยเป็นค่าให้ได้มา ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ 650,000 650,000 650,000 650,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
บริการ ซ่ึงบริการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น

15 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจา่ยเป็นค่าบ้ารุง รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุง 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ

ทรัพยสิ์น รักษาและซ่อมแซม รักษาทรัพยสิ์นเพื่อให้ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
ทรัพยสิ์น สามารถใชง้านได้ตามปกติ สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น

16 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจา่ยเป็นค่าบ้ารุง รายจา่ยเพื่อค่าบ้ารุงรักษา 130,000 130,000 130,000 130,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
ครุภัณฑ์  รักษาและปรับปรุง และปรับปรุงครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใชง้านได้ สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
ตามปกติ มากขึ้น

รวม 16 โครงการ 15,850,000    15,850,000    15,850,000    15,850,000     

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานงบกลาง

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ ตามพระราชบัญญัติ 1 % ของรายได้ไมร่วม 300,000 300,000 300,000 300,000 1 % ของรายได้ไม่ สมทบกองทุน

บ้านาญขา้ราชการท้องถิ่น ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น เงินอดุหนุนของ รวมเงินอดุหนุนของ บ้าเหน็จบ้านาญ
(กบท) พ.ศ. 2500 งบประมาณประจา้ปี งบประมาณประจา้ปี ขา้ราชการ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 เงินสมทบกองทุนประกนั เพื่อจา่ยสมทบกองทุน สมทบกองทุนประกนัสังคม 200,000 200,000 200,000 200,000 เงินสมบทบจา้นวน สมทบกองทุน

สังคม ประกนัสังคมของพนัก 5 % ของค่าจา้งพนัก ประกนัสังคม
งานจา้ง งานจา้ง

3 ส้ารองจา่ย เพื่อใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิ ประชาชนในเขตพื้นที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ
ที่มสีาธารณะภัยเกดิขึ้น ต้าบลท้ายเกาะ ประชาชนได้รับการ การบรรเทาความ
หรือบรรเทาปัญหาความ บรรเทาความเดือดร้อน เดือนร้อน
เดือดร้อนของประชาชน ตามที่กฎหมายกา้หนด
เป็นส่วนรวมเท่านั้น

รวม 3 โครงการ 1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000       

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จดัหาวสัดุดับเพลิง เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาวสัดุ วสัดุดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ

ดับเพลิง ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น

2 จดัหาครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มปีระสิทธภิาพ อบต. มศัีกยภาพ
ดับเพลิง ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน

สูงร้อยละ 7๐ ขึ้นไป มปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น

รวม 2 โครงการ 100,000          100,000          100,000          100,000          

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่  7 การสง่เสริมการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ที่  7  การสง่เสริมการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะและชุมชน

ล า เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่
ดบั (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ เพื่อปรับปรุงให้ต้าบล ทาสี ตัดแต่งต้นไม ้ 300,000          300,000          300,000          300,000          ร้อยละ 80 พื้นที่ ต้าบลท้ายเกาะ

ภายในต้าบลท้ายเกาะ ท้ายเกาะสะอาดสวยงาม ภายในต้าบลท้ายเกาะ สาธารณะสะอาด สะอาดสวยงาม
(แผนชมุชนหมู่ที่ 1-4) สวยงาม

รวม 3 โครงการ 300,000          300,000          300,000          300,000          

                     

-98-

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.01

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

-76-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ขององค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

-77-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

-78-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง

-79-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

-80-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

-81-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

-82-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

-83-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

-84-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

การการ
ศึกษาฯ

-88-



หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกกอง

ทุกกอง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกกอง

ทุกกอง

ส้านักปลัดฯ

ทุกกอง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัด

ทุกกอง

กองคลัง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกกอง

ทุกกอง

ทุกกอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองชา่ง
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   ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  เป็นแบบก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นบัแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  มีแนวทางการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
เพ่ือให้การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้งนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
            3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
            3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
            3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
            3.5 กลยุทธ์ (5) 
            3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
            3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
            3.8 แผนงาน (5) 
            3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
            3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 20 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 15 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 65 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10) 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (10) 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (10) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (5) 
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้  
หลักประชารัฐ 

 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ 
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เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี

ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก  
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)-(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
7.5 ผลกระทบ (Impact)  
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า  สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

เอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
4 ประการ (PEST)   ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
 1.สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง ( PoLiticaL  Environment) 
 2.สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic   Environment) 
 3.สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (SociaI Environment)  
 4.สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี 

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโต
และอยู่รอดต่อไป 

4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 การพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็น การ
เปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกรทบต่อ อบต. เช่น 

-เป็นรัฐธรรมนูญใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปครองส่วนมท้องถิ่น 
-การเพ่ิมหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. 
-การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต.   

การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 


