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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพันนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดแแลของหน่วยงานรั  
และผ่านการมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพันนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า “แผนพันนา” 
หมายความว่า แผนพันนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ความหมายของแผนพันนาท้องถิ่น
ไว้ ดังนี้ 

“แผนพันนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพันนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพันนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพันนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพันนาอ าเภอ แผนพันนา
ต าบล แผนพันนาหมแ่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พันนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพันนาท้องถิ่น   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพันนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพันนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสแ่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พันนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพันนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพันนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพันนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพันนาท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
ลักษณะที่ตั้ง ต าบลห้วยยั้ง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของต าบลหนองหัววัว ซึ่งได้แยกเป็นต าบลห้วยยั้ง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 และได้จัดตั้งเป็นสภาต าบลห้วยยั้ง 
ต่อมาได้ยกฐานะจากสภาต าบลห้วยยั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 259/2 หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลห้วยยั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่ด้านทิศเหนือไปทาง

ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ลาดเท ทางทิศเหนือสุดของต าบลประกอบด้วยพ้ืนที่เชิงเขา มีป่าไม้เบญจพรรณหลายชนิด 
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ หมู่ที่ 7,8,9 มีพ้ืนที่เป็นที่ราบและภูเขา ต าบลห้วยยั้งมีพ้ืนที่ลาดชันสูง
จากระดับน้ าทะเล 61-96 เมตร ความลาดชันมากกว่า 35% 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ โดยที่ตั้งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของต าบลห้วยยั้งสามารถท่ีจะรับลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบ็งกอลและอ่าวไทย ถึงแม้จะมีเทือกเขาถนนธงชัยทอดขวางทิศทางลมจากทะเล
อันดามันในระดับต่ าอยู่บ้างก็ตาม แต่เนื่องจากเทือกเขาไม่สูงนักกระแสลมที่มีความชื้นยังคงล่วงล้ าเข้าถึงต าบล
ห้วยยั้งได้บ้าง ท าให้ฤดูฝนมีฝนตกมากพอควร อีกประการหนึ่งต าบลห้วยยั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาคเหนือก็ตาม แต่
ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ า ฉะนั้นในฤดูหนาวจึงไม่หนาวมากและในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมาก 

1.4 ลักษณะของดิน 
กลุ่มดิน ชุดดิน สมรรถนะดิน 
จากข้อมูลการจ าแนกกลุ่มดินตามแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินกรมการปกครองแยกพ้ืนที่

กลุ่มดินตามโครงการก าหนดเขตส่งเสริม ปรากฏว่าต าบลห้วยยั้งมีกลุ่มดินทั้งหมด 11 กลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งตาม
ชนิด ประเภท ความเหมาะสมของดิน ดังนี้ 

1.4.1 หน่วยแผนที่ดิน ที่ 7,15 
ความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับข้าวมากที่สุด ในบริเวณที่มีแหล่งน้ าใช้ปลูกพืชไร่ 

พืชผัก เป็นกลุ่มดินที่มีอยู่ในหมู่ที่ 1,7,8,9 
1.4.2 หน่วยแผนที่ดิน ที่ 6,16,18 

ความเหมาะสมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับมะม่วง มะขาม กล้วย มะม่วงหิมพานต์  
บางแห่งเหมาะส าหรับปลูกสับปะรด มีอยู่ในหมู่ที่ 7,8 
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1.4.3 หน่วยแผนที่ดิน ที่ 16 
ความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับอ้อยโรงงาน และสวนมะพร้าว มีอยู่ในหมู่ที่ 

6,7 
1.4.4 หน่วยแผนที่ดิน ที่ 33 

ความเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับพืชไร่ชนิดต่างๆ ตลอดจนพืชผักและผลไม้
หรือไม้ยืนต้น มีอยู่ในหมู่ที่ 6,7,8,9 

1.4.5 หน่วยแผนที่ดิน ที่ 62 
เป็นพ้ืนที่ภูเขาหรือที่สูงชันไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ควรสงวนไว้เป็นป่า 

ธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งน้ าล าธาร มีอยู่ในหมู่ที่ 7,8,9 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ห้วยยั้ง) 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลห้วยยั้ง มีพ้ืนที่ 103 ตารางกิโลเมตร หรือพ้ืนที่ทั้งหมด 38,089 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง

เป็น 9 หมู่บ้าน  
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลวังตะคร้อ ต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 
ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลวังตะแบก และต าบลหนองหัววัว  อ าเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ต าบลบ้าน

น้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองหัววัว และต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร 

2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งได้แบ่งหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เป็น 9 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
หน่วยเลือกตั้งที ่1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ 
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จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2555) 
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน  3,723  คน 
- จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน  2,707  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.71 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลห้วยยั้ง มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 5,227 คน แยกเป็นชาย 2,593 คน หญิง 2,634 คน 
จ านวนครัวเรือน 1,493 ครัวเรือน แยกเป็น 9 หมู่บ้าน ดงันี้  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 301 399 429 828 
2 บ้านคลองกลาง 159 270 273 543 
3 บ้านแคทอง 150 234 255 489 
4 บ้านไร่สุขขุม 166 277 326 603 
5 บ้านดอกเข็ม 111 233 256 489 
6 บ้านลานช้างท่าว 168 314 285 599 
7 บ้านท่ามะเฟือง 125 211 199 410 
8 บ้านทุ่งยาว 72 148 117 265 
9 บ้านลานไผ่ 297 507 525 1,032 

รวม 1,549 2,593 2,665 5,258 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562) 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 215 294 315 609 
2 บ้านคลองกลาง 107 193 190 383 
3 บ้านแคทอง 100 168 174 342 
4 บ้านไร่สุขขุม 136 213 258 471 
5 บ้านดอกเข็ม 91 166 182 348 
6 บ้านลานช้างท่าว 108 186 168 354 
7 บ้านท่ามะเฟือง 87 157 143 300 
8 บ้านทุ่งยาว 49 76 70 146 
9 บ้านลานไผ่ 184 321 314 635 

รวม 1,077 1,774 1,814 3,588 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอพรานกระต่าย) 
หมายเหตุ :  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางที่ 3 แสดงอายุของประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 39 19 58 
1 ปีเต็ม - 2ปี 54 48 102 
3 ปีเต็ม - 5 ปี 103 76 175 
6 ปีเต็ม - 11 ปี 195 198 393 
12 ปีเต็ม - 14 ปี 115 104 219 
15 ปีเต็ม - 17 ปี 106 106 212 
18 ปีเต็ม - 25 ปี 327 314 641 
26 ปีเต็ม - 49 ปี 941 967 1,908 
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 399 427 826 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 314 406 720 

รวม 2,593 2,665 5,258 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562) 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง แยกตามช่วงอาย ุ

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 1 2 3 
1 ปี 1 เดือน - 2ปี 29 20 49 
3 ปี - 5 ปี 78 48 126 
6 ปี - 12 ปี 191 179 370 
12 ปี - 14 ปี 61 51 112 
15 ปี - 18 ปี 119 109 228 
18 ปี - 25 ปี 156 142 298 
26 ปี - 34 ปี 161 162 323 
35 ปี - 49 ปี 365 399 764 
50 ปี - 59 ปีเต็ม 300 328 628 
60 ปี ขึ้นไป 313 374 687 

รวม 1,774 1,814 3,588 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอพรานกระต่าย) 
หมายเหตุ :  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเกณฑ์อายุ 

รายการ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 33 31 64 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ป ี 2,086 2,220 4,306 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป ี 1,980 2,114 4,094 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ป ี 1,904 2,048 3,952 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 29 0 29 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 45 0 45 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562) 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1   การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ านวน 2 ศูนย์ เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน ได้แก่  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ดังนี้ “ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง บริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะและลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้
ความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษา” 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ดังนี้“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลานไผ่ มีความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง 4 ด้าน” 

และมีโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน ให้การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ตารางที่ 6 แสดงสถิติจ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2557- 2561 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง 47 53 39 32 31 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ 32 38 39 29 30 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากระบบ CCIS ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
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ตารางที่ 7 แสดงจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนในเขตควำมรับผิดชอบ 

ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 

รวม อนุบาล ประถมศึกษา 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รร.บ้านคลองห้วยยั้ง 3 3 15 12 3 8 10 14 9 77 

รร.บ้านแคทอง 8 7 8 5 4 - 9 12 - 53 

รร.บ้านสุขขุม 2 8 8 11 4 6 6 11 12 68 

รร.บ้านลานช้างท่าว 8 7 6 5 5 8 6 5 10 60 

รร.บ้านลานไผ่ - 20 12 23 17 21 23 21 26 163 

รวม 21 45 49 56 33 43 54 63 57 421 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากระบบ SIS ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2561) 

 
ตารางที่ 8 แสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม (คน) 

ไม่เคยศึกษา 93 77 170 
อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 15 43 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 79 82 161 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.6, ป.7) 1,052 1,132 2,184 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม. 1-3) 254 200 454 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 184 184 368 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 35 38 73 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 45 79 124 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 7 11 

รวม 1,774 1,814 3,588 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเปน็พื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอพรานกระต่าย) 
หมายเหตุ :  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ 
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4.2  สาธารณสุข 

 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ล าดับที่ ประเภท ที่ตั้ง บุคลากร จ านวน (คน) 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยั้ง หมู่ที่ 1 นวก.สาธารณสุข 2 
   ทันตสาธารณสุข 1 
   พยาบาล 1 
   แพทย์แผนไทย 1 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 นวก.สาธารณสุข 1 
   พยาบาล 1 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2558 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ (คน) 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยั้ง 856 1,105 1,780 2,167 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านลานไผ่ 394 628 1,405 1,357 

รวม 1,250 1,733 3,185 3,524 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากระบบ สปภ.02/1 รพ.สต.ห้วยยั้งและรพ.สต.ลานไผ่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558) 

4.3 อาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีเพียง 1 ครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติภัย วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ
ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน ครัวเรือนมีการป้องกันเฝ้าระวังในทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

4.4 ยาเสพติด 
สถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ต าบลห้วยยั้ง 
ต าบลห้วยยั้ง ได้มีการด าเนินงานในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถลด

ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ให้เบาบางลงในระยะที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมืออันดีระหว่าง
สถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย ประกอบกับความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่นทั้ง 9 หมู่บ้านในพ้ืนที่ได้ให้
ความส าคัญในการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปัญหายา
เสพติด การให้ความเอาใจใส่เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลจากผู้น าท้องถิ่นทั้ง 9 หมู่บ้าน 
ได้มีการเสนอข้อมูลในพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากมีการปราบปรามเป็นประจ า มีการออก
ตรวจตราพื้นที่อยู่โดยตลอด ด้านการปราบปรามผู้เสพมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบปรามผู้ค้า ได้
มีการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด 
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ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
1. จัดระเบียบสังคมในหมู่บ้านโดยขอความร่วมมือก านัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือหาวิธี

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงได้รับความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยด าเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนในพ้ืนที่และประชาชนซึ่งเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่
ให้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพ่ือน าไปอบรมสั่งสอนบุตรหลานเพ่ือเสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  

3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาโดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 

ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
2. จัดตั้งกลไกในการปฏิบัติงานที่ระบุในค าสั่งและให้มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
3. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เพ่ือให้

เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งหันมาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือเป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
6. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ให้แก่ประชาชนตามกฎหมาย จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพปรากฏตามตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
ปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ (คน) ผู้พิการ (คน) ผู้ป่วยเอดส์ (คน) รวม 

พ.ศ.2555 540 75 8 623 
พ.ศ.2556 558 74 9 641 
พ.ศ.2557 586 80 7 673 
พ.ศ.2558 591 86 9 686 
พ.ศ.2559 662 122 10 794 
พ.ศ.2560 637  129 11 777 
พ.ศ.2561 674 128 9 811 
พ.ศ.2562 761 153 9 923 

(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปี 2555-2561 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2561) 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

(1) การคมนาคม 
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีสายหลักแยกจากทางหลวงสาย

ก าแพงเพชร – สุโขทัย มาตามทางหลวงหมายเลข 1331 (สายพรานกระต่าย – บ้านด่านลานหอย) ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

 

(2) ถนน 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้จัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานด้านการพัฒนา

ถนนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การอ านวยความสะดวกเดินทางสัญจร
ไปมาของประชาชน ทั้งหมด 78 สาย แบ่งเป็น  

1. ถนนคอนกรีต  จ านวน 38 สาย รวมระยะทาง 14.61 กิโลเมตร 
2. ถนนลาดยาง จ านวน 7 สาย รวมระยะทาง 11.17 กิโลเมตร  
3. ถนนลูกรัง จ านวน 58 สาย รวมระยะทาง 42.54 กิโลเมตร  

 

5.2 การไฟฟ้า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งประชาชนได้รับการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอพรานกระต่าย เพ่ือการใช้กระแสไฟฟ้าภายในครัวเรือน และการประกอบกิจการต่างๆ 
ครอบคลุมทุกครัวเรือน แต่มีบางพ้ืนที่ไฟฟ้าแรงต่ ายังเข้าไม่ถึง 

  
5.3 การประปา 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการให้บริการประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปา จ านวนครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละ 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 215 215 100.00 
2 บ้านคลองกลาง 107 107 100.00 
3 บ้านแคทอง 100 100 100.00 
4 บ้านไร่สุขขุม 136 136 100.00 
5 บ้านดอกเข็ม 90 90 100.00 
6 บ้านลานช้างท่าว 108 108 100.00 
7 บ้านท่ามะเฟือง 87 87 100.00 
8 บ้านทุ่งยาว 17 49 34.69 
9 บ้านลานไผ่ 184 184 100.00 

รวม 1,044 1,076 97.03 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอพรานกระต่าย) 
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5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้ง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ 

เคลื่อนที ่
 

5.5 ไปรษณีย์ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้ง มีพนักงานไปรษณีย์บริการส่งหนังสือในวันท าการจันทร์-ศุกร์ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการ 
เกษตร ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น มีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด 16,579 ไร่ ครัวเรือนที่ท านา 
945 ครัวเรือน 

 

6.2 การประมง 
- 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ 

สุกร เป็ด โค กระบือ 
 

6.4 การบริการ 
พ้ืนทีต่ าบลห้วยยั้ง มีส่วนราชการบริการประชาชน ดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยั้ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลานไผ่ 

 

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 
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6.6 อุตสาหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีข้าวขนาดเล็ก)   

 

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจ าแนกตามประเภทอาชีพ 
ล าดับที่ อาชีพหลัก จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 ก าลังศึกษา 865 24.11 
2 ไม่มีอาชีพ 346 9.64 
3 เกษตร – ท านา 1,683 46.91 
4 เกษตร – ท าไร่ 57 1.59 
5 เกษตร – ท าสวน 6 0.17 
6 เกษตร – ประมง 1 0.03 
7 เกษตร – ปศุสัตว์ 11 0.31 
8 พนักงาน – รับราชการ 35 0.98 
9 พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ 5 0.14 

10 พนักงานบริษัท 6 0.17 
11 รับจ้างทั่วไป 479 13.35 
12 ค้าขาย 54 1.51 
13 ธุรกิจส่วนตัว 12 0.33 
14 อาชีพอ่ืนๆ  28 0.78 

รวม 3,588 100.00 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอฯ) 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน (แห่ง) ที่ตั้ง 
1 ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด) 5 หมู่ที่ 1,2,9 
2 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 44 หมู่ที่ 1-9 
3 โรงสีข้าว 6 หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8 
4 ร้านซ่อมรถ 2 หมู่ที่ 1,9 
5 ร้านอาหาร 7 หมู่ที่ 1,2,3,4,6,9 
6 ร้านเสริมสวย 1 หมู่ที่ 1 
7 ร้านอินเตอร์เน็ต 1 หมู่ที่ 1,2,9 
8 เสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 หมู่ที่ 1,2 
9 โรงเลี้ยงไก่ 2 หมู่ที่ 1,4 

10 ฟาร์มเลี้ยงสุกร 2 หมู่ที่ 4 
11 คลีนิก 1 หมู่ที่ 9 
12 ลิสซิ่ง  1 หมู่ที่ 1 
13 โรงเห็ด 1 หมู่ที่ 9 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) 
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กลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มของประชาชน 
1. กลุ่มสวัสดิการชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์, กล่ม กขคจ 
2. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม หมู่ที่ 4 
3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 
4. กลุ่มจักสานบ้านลานไผ่, กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านลานไผ่ 
5. กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลห้วยยั้ง 
6. กลุ่มแม่บ้านต าบลห้วยยั้ง 
7. กลุ่มจักสานบ้านไร่สุขขุม 
 

6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2562 จ านวน 1,901 คน พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15-

59 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ จ านวน 1,901 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 
ปัญหาที่พบคือ ประชาชนต้องไปท างานต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1   การนับถือศาสนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จ านวน 3 
วัด ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ที่ตั้ง 

1 วัดคลองราราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1 
2 วัดลานช้างท่าว หมู่ที่ 6 
3 วัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 
 

ตารางที่ 13 แสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมศำสนำ 

ศาสนา ชาย หญิง รวม (คน) ร้อยละ 

พุทธ 1,768 1,799 3,567 99.41 
คริสต์ 6 15 21 0.59 

รวม 1,774 1,814 3,588 100.00 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอฯ) 
หมายเหตุ :  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียน
บ้าน เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ 
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7.2   ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (ท าบุญตักบาตร)    ประมาณเดือน   มกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์ (ท าบุญตักบาตร,รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ)  ประมาณเดือน   เมษายน 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา,ออกพรรษา (ท าบุญตักบาตร)  ประมาณเดือน   กรกฎาคม – ตุลาคม 
- ประเพณีกฐิน   ประมาณเดือน  ตุลาคม 
- ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน   พฤศจิกายน 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน   พฤษภาคม 
- การอุปสมบท   ประมาณเดือน   มีนาคม – กรกฎาคม 
- การแต่งงาน   ประมาณเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม,พฤศจิกายน – ธันวาคม 

 
7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

การตีมีด ภูมิปัญญาชาวบ้านของนายประจวบ บดีรัฐ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง  

 
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลห้วยยั้ง ร้อยละ 95 เป็นคนพ้ืนเพพรานกระต่าย ภาษาพูด

เป็นภาษาพ้ืนบ้านของจังหวัดสุโขทัย ส่วนอีกร้อยละ 5 พูดภาษาอีสานซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน 
อยู่ในหมู่ที่ 9 

(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลห้วยยั้ง) 

 
7.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

(1)  ผลิตภัณฑ์ 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม จด

ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนรหัสทะเบียน 6-62-06-06/1-0003  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 มี
วิสัยทัศน์ คือ “ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดข้าวที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานและบริการด้วยความประทับใจ” เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นระบบของชุมชน มีการผลิตและจ าหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวกล้อง 
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มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2558 
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเขต (เขต 6) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

ดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ประจ าปี 2556 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอ่ืนๆ 

ดีเด่น ประจ าปี 2555 
- รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี 2553 
 
- รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม (ข้าว กข 29) ประจ าปี 2556 
- รางวัลกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการ

สหกรณ์  

 

 ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าบ้านลานไผ่ รหัสทะเบียน 6-62-06-10/1-0001 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 มีวิสัยทัศน์ คือ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูประชาธิปไตย สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มคือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่งไหม ผ้าขาวม้าไหม 

 
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 
- OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2555 
- เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยชนิด Thai Silk ปี 2552  
- รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดีเด่นระดับภาคเหนือ 

ประจ าปี 2546 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผ้าทอจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดการสาวไหม ปี 2558 
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 ชะลอม เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม 

 

 

 

 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1   น้ า 

จากข้อมูลแหล่งน้ าของต าบลห้วยยั้ง จะเห็นได้ว่าเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก การรับ -ส่งน้ า ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร ท าให้น้ าส าหรับท าการเกษตรมีไม่เพียงพอ/ไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

 
8.2   ป่าไม้ 

พื้นที่ป่าไม้ ต าบลห้วยยั้ง ยังมีพ้ืนที่จัดว่าเป็นป่าสงวน อยู่ 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติเขาเขียว ซึ่ง
มีพ้ืนที่รวม 3,680 ไร่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากมีประชาชนเข้าตัดไม้เพ่ือใช้พ้ืนที่ท าการ 
เกษตร ท าไร่ ใช้ไม้สร้างที่อยู่อาศัย ป่าไม้เบญจพรรณมีหลายชนิด เช่น ไม้มะค่าโขง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และ
ไม้ไผ่หลายชนิด 

 
8.3   ภูเขา 

พ้ืนทีภู่เขาหรือที่สูงชัน มีอยู่ในหมู่ที่ 7,8,9 
 

8.4   ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร ป่าไม้ ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า และพ้ืนที่

สาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ จากข้อมูลการจ าแนก
กลุ่มดินตามแผนที่การใช้ดินมีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวมากท่ีสุด มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,625 ไร่ แต่ก็ควรมี
การใช้ปุ๋ยป้ายเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม มีการตัดไม้ท าลายป่ารวมทั้งการล่าสัตว์และเก็บของป่ามาใช้
หรือขาย ถ้าเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตจะท าให้ความสมดุลความเป็นธรรมชาติหมดไป 
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9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
9.1  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2562 

 
 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ปี  2562 ระดับต าบล 
 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 ตัวช้ีวัด จ านวนที ่          ไม่ผ่านเกณฑ ์
 ส ารวจท้ังหมด                จ านวน      ร้อยละ 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 3 คน 0 คน 0.00 
 2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1 คน 0 คน 0.00 
 3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง 548 คน 0 คน 0.00 
     สร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค 
 4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,077 คร. 37 คร.    3.44 
 5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 1,077 คร. 51 คร.    4.74 
     อย่างเหมาะสม 
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคดักรองความเสี่ยงฯ 2,079 คน 173 คน    8.32 
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 3,410 คน 3 คน    0.09 
  
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,077 คร. 0 คร.    0.00 
 9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี 1,077 คร. 0 คร.    0.00 
  อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 
  10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  1,077 คร. 0 คร.    0.00 
 11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 1,077 คร. 15 คร.    1.39 
 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  1,077 คร. 7 คร.    0.65 
 13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยัและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 1,077 คร. 2 คร.    0.19 
 14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 1,077 คร. 0 คร.    0.00 
 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รบับริการเลี้ยงดูเตรยีมความพร้อมก่อนวัยเรียน 126 คน 0 คน    0.00 
 16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 482 คน 2 คน    0.41 
 17. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 30 คน 2 คน    6.67 
 18. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ - คน 0 คน    0.00 
       การฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 19. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได ้ 2,241 คน 10 คน    0.45 
 หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
 20. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได ้ 1,901 คน 0 คน 0.00 
 21. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมรีายได ้ 683 คน 0 คน    0.00 
 22. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทตอ่ปี 1,077 คร. 0 คร.    0.00 
 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,077 คร. 237 คร.  22.01 
 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
 24. คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา  3,588 คน 510 คน  14.21 
 25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี่  3,588 คน 485 คน  13.52 
 26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3,410 คน - คน - 
 27. คนสูงอายุ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 687 คน - คน - 
 28. คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 56 คน - คน - 
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 29. ผู้ป่วยเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 59 คน - คน - 
 30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 1,077 คร. - คร. - 
 31. ครอบครัวมคีวามอบอุ่น 1,077 คร. - คร. - 
 

 ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี  2562 
 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ตัวช้ีวัด จ านวนที ่               ไม่ผ่านเกณฑ ์
 ส ารวจท้ังหมด      จ านวน     ร้อยละ 
 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,077 คร. 237 คร.   22.01 
  24. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา 3,588 คน 510 คน   14.21 
 25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 3,588 คน 485 คน   13.52 
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  2,079 คน 173 คน     8.32 
 17. เด็กท่ีจบช้ัน ม. 3 ได้เรียนต่อช้ัน ม. 4 หรือเทียบเท่า 30 คน 2 คน     6.67 
 5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 1,077 คร. 51 คร.     4.74 
 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถกูสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,077 คร. 37 คร.     3.44 
 11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 1,077 คร. 15 คร.     1.39 
 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,077 คร. 7 คร.     0.65 
 19. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 2,241 คน 10 คน     0.45 
 16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รบัการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 482 คน 2 คน     0.41 
 13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยัอย่างถูกวิธี 1,077 คร. 2 คร.     0.19 
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 3,410 คน 3 คน     0.09 
 22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 31. ครอบครัวมคีวามอบอุ่น 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3,410 คน 0 คน     0.00 
 27. คนสูงอายุ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 687 คน 0 คน     0.00 
 28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 56 คน 0 คน     0.00 
 29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 59 คน 0 คน     0.00 
 30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น  1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 3 คน 0 คน     0.00 
 21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมรีายได้ 683 คน 0 คน     0.00 
 20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมรีายได้ 1,901 คน 0 คน     0.00 
 18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ไดเ้รียนต่อและยังไม่มีงานท า 5 คน 0 คน     0.00 
 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 15. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดเูตรยีมความพร้อมก่อนวัยเรยีน 126 คน 0 คน     0.00 
 14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 10. ครัวเรือนมีน้ าใช้พียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
คนละ 5 ลิตรต่อวัน  
 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,077 คร. 0 คร.     0.00 
 3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค548 คน 0 คน.     0.00  - 
 2. เด็กแรกได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1 คน 0 คน.     0.00  - 

 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 18 

 

ตารางที่ 14 แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน ประชากร 

(คน) 
รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ย รายได้บุคคลเฉลี่ย 

ครัวเรือน (บาท/ปี) (บาท/ปี) 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 215 609 200,983.72 70,954.84 
2 บ้านคลองกลาง 107 383 192,775.70 53,856.40 
3 บ้านแคทอง 100 342 191,967.00 56,130.74. 
4 บ้านไรสุ่ขขุม 136 471 189,239.04 54,642.27 
5 บ้านดอกเข็ม 91 348 209,784.23 54,857.37 
6 บ้านลานช้างท่าว 108 354 201,190.74 61,380.23 
7 บ้านท่ามะเฟือง 87 300 203,602.30. 59,044.67 
8 บ้านทุ่งยาว 49 146 173,285.71 58,157.53 
9 บ้านลานไผ่ 184 635 166,165.22 48,148.66 

รวม 1,077 3,588 191,615.11 57,516.58 
 

ตารางที่ 15 แสดงรายจ่ายเฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน ประชากร 

(คน) 
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 

ครัวเรือน (บาท/ปี) (บาท/ปี) 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 215 609 135,762.19 47,929.18 
2 บ้านคลองกลาง 107 383 106,356.07 29,713.05 
3 บ้านแคทอง 100 342 128,190.00 37,482.46 
4 บ้านไร่สุขขุม 136 471 108,420.04 31,306.00 
5 บ้านดอกเข็ม 91 348 129,967.03 33,985.63 
6 บ้านลานช้างท่าว 108 354 112,404.63 34,292.94 
7 บ้านท่ามะเฟือง 87 300 122,787.36 35,608.33 
8 บ้านทุ่งยาว 49 146 80,959.18 27,171.23 
9 บ้านลานไผ่ 184 635 103,123.10 29,881.34 

รวม 1,077 3,588 116,735.32 35,040.12 
(แหล่งที่มา : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี 2562 จากพัฒนาชุมชนอ าเภอพรานกระต่าย) 
หมายเหตุ :  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
การจัดท าแผนพัฒนาจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่าง
การการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ 
- ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือ
จัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ 
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๒. สาระส าคัญ 
๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้ าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย 
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่
โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) 
ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
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เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การ
แข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและ
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ 
คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
ตั้งแต่ป ี๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐาน
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
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๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ 
ในป ี๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ
ระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ 
ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
มักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี
เป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่
ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้
ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
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ความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดา
เนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็ง
ของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ย
ของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน
ไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบ
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ 
ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 

2.3.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และ
เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ

ทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

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

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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2.3.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หนว่ยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน า
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้ง มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.5.๔ การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับจากทุกภาค
ส่วนในสังคม 

 
1.2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 
ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร 
โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก 
สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 
๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทย
กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิม
ในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่
ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 
๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่ง
ต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน
ระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้ นในระยะที่ผ่านมาและจะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ 
และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด 
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้
ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหา

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่

สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการ
พัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลง
ร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อ
ปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และ
สิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ 
ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ 
๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิม
สูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย 
และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ใน
ปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ 
ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕  ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ 
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้
เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้
ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความ

ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไป
ด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
คิดเปน็ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการ
น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 
๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วน
ต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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๒.๓.๒  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน า
มูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ใน
ปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการ      
รีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่น
ละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมี
ปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษ
จากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างาน
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี
ปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้
เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็
ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มี
การด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการ
เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ า
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑  ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจาก
การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง    
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) 
หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ
การเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่
เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมี
การร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง 
มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด
ทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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๒.๔.๒  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่าง
อิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น 
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ 
อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ 
จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ 
คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ 
คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ 
ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผล
ให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
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๒.๔.๓  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง
เป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ เกิดมาก
ขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความ
ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการ
จัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่
ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับ
ฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่
จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ 
(๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการ
เพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อ
จ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-
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๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ 
เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลอง
เสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓  ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่
ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า 
ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คน
ยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔  ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือ
หรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ที่มีจ านวนมาก 
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๓.๑.๕  การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาท ิมาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่
สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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๓.๒.๒  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะ
น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การ
ลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) 
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด
ช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) 
ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่
วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ
ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต
ทัศนคต ิและความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิด
โรคระบาดใหม ่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
(Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ    
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

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

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕  แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ เปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 

๕.๑.๓  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว

และด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร

ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 49 

 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

๕.๒.๑  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้

มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่

อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
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๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียม

ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 
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๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดย
ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของ
ทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือ
ครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่
ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
(๑) แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่  มีการฟ้ืนฟู                 

สืบสานและสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ  โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล  พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับ
ระบบการผลิต  เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี้  ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพ
ในการขยายการค้า  การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาค                   
ลุ่มแม่น้ าโขง  และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
และตะวันออก - ตะวันตก  รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ  ดังนั้น  การพัฒนาภาคเหนือ                
สู่ความ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  จ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุน             
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่  มาใช้ในการต่อยอดการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น                
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  เชื่อมโยง
เศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ  โดยใช้ความรู้ 

เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ     

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน  และผู้สูงอายุ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพา 

ครอบครัว  และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การบริหารจัดการน้ า    

ป่าต้นน้ า  และปัญหาหมอกควัน 
 

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2562 - 
2565 

อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือ 

639 , 691 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี 2559) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึน้ 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค             
(Gini Coefficient)   ในการ          
กระจายรายได้ภาคเหนือ 

0.417 
(ปี 2560) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน  และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง  รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC  และ AEC  เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยง               
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์  จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง  ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 

แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
(1) โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
(2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม  และทุนทางวัฒนธรรม 
(3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตชุมชน 
(4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล 
(5) แผนงานพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(6) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร  
(7) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ 

สมาชิกอาเซียน 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 55 

 

(8) โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
(9) โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพ่ือคนทั้งมวล 
(10) แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพ  ผลิตภาพการผลิต  และขีดความสามารถ                        

ในการ แข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์ 
(11) โครงการเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์ 
(12 )  แผนงานการสร้ า งและ พัฒนาผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ที่ ขั บ เคลื่ อนด้ ว ย                       

ความคิดสร้างสรรค์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(13) แผนงานพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดของวิสาหกิจเริ่มต้น  และ 

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(1) แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
(2) แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมือง        

ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  และเมืองหลักในภูมิภาค 
(3) แผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบบริการการเดินอากาศ 
(4) แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่ งอ านวยความสะดวก          

ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
(5) แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
(6) แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
(7) แผนงานฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์  และแหล่งศิลปกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(1) แผนงานส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่มีศักยภาพ

ทางการตลาด 
(2) แผนงานพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(3) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

ความปลอดภัย 
(4) แผนงานสนับสนุนและยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(5) แผนงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
(6) แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(7) แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และ 

ยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
(8) แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
(9) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(10) แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
(11) แผนงานส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
(12) แผนงานพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากร

ชีวภาพ 
(13) แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
(14) โครงการส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร 
(15) แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 
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(16) แผนงานการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตร
จากชุมชน 

(17) โครงการการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการสร้างระบบส่งน้ าที่ครอบคลุม 
และท่ัวถึงพ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(1) แผนงานรณรงค์สร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพเศรษฐกิจ  

สังคม  และสภาพแวดล้อม  ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 
(2) แผนงานส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
(3) แผนงานส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท้างานของผู้สูงอายุ 
(4) โครงการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน   รวมทั้งการเป็น 

ผู้ประกอบการใหม ่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(1) แผนงานจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติการจัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ า

ในภาวะวิกฤติแบบบูรณาการทั้งระบบ 
(2) โครงการการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 
 

(2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) 

(จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) 
 
 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย   
เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวใน
ระดับสากล 

เป้าหมายการพัฒนา 

“ศูนย์กลางสินคา้เกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมล้ าคา่                                  
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยนื ” 

 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรยี์ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิม่มูลค่า  
2. พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมาย 
ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  แปรรูป  
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสูต่ลาด
เป้าหมายสากล 
3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนรว่ม 

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม  เพ่ือสร้างมลูค่าและ
ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน 

2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอลเพื่อคนทั้งมวล 
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ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 
1. ผลผลิตต่อไร่และจ านวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตร ปลอดภัย 
และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%) 
2. พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%) 
3 ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ไดม้าตรฐาน (ปีละ 2%) 
4. ร้อยละของเครือข่าย/กลุม่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)  
5. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ปีละ 2%) 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น (ปีละ 3%) 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ปีละ 3%) 

แนวทางการพัฒนาตามประเดน็การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจดัการน้ า 
เพื่อการขนส่ง และระบบโลจสิติกส์ ส าหรับรองรับการค้า การ
ลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว  
2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรปู การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรยี์ ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 
3. ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวและ
สินค้าเกษตรในการยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันทาง
การค้าของกลุ่มจังหวัด 

1. พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเช่ือมการ
ท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจยัสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้    
ระดับมาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งการพัฒนา  
(POSITIONING)  

กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

เกษตรปลอดภัย 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

เกษตรปลอดภัยเพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

การท่องเที่ยว 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล 

 

 ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอนิทรีย์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ิม
มูลค่า  

 พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 

 พัฒนาการท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล 
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(3)  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร  
ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  จังหวัด

ได้ด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมติที่ประชุม 
ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยจังหวัดให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงนโยบาย
ระดับชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพ่ือตอบสนองศักยภาพ
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และเป้าหมายในระดับชาติ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

 
 

 ผลผลิตข้าวและสนิค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่า มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 เพ่ิมช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล 

 เชื่อมโยงการท่องเท่ียวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงเกษตรและเชิงสขุภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนร่วมมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค ์

ประเด็นการพัฒนา 

 
เกษตร 

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด
ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ดว้ย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

การท่องเที่ยว 
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียว  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคดิจิตอลเพื่อคนทั้งมวล 
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แผนภูมิ 3-1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                   

และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   ซึ่งน าไปสู่               
การบูรณาการในเชิงพ้ืนที่ (Area-Based) เชิงภารกิจ (Function-Based) และการมีส่วนร่วม (Participation) 
โดยได้ก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่จังหวัดต้องการบรรลุและวิธีการที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว  ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

▪ ท่องเท่ียว 
▪ อุตสาหกรรม 
▪ เกษตร 
▪ บริหารจัดการน้ า 
▪ ความมั่นคง 
 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน  

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์        6.เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภบิาลภาครัฐ 
2.สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์  
3.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ        8.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวัตกรรม 
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       9.พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
5.ความมั่นคง         10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2561-2565 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561-
2565 

▪ ศักยภาพของจังหวัด 
▪ ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ 
▪ SWOT ของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563: มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์รายสาขาเฉพาะด้าน 

▪ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
▪ โครงสร้างพื้นฐาน 
▪ สิ่งแวดล้อม 
▪ ปรองดองสมานฉันท์  
▪ ผังเมือง 
 

แนวทางพัฒนาเชิงพื้นที่ (จ ก าแพงเพชร) 
- ฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
- ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว พืชไร่ 
และพืชพลังงาน 
- แหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
- พัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลก 
 
 
 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ประเทศไทย 4.0 
ปี 
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ขั้นตอนที่ 1  ประชุมชี้แจง  สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบวัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
แนวทางและข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

 

ขั้นตอนที่ 2  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน  ได้แก่  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด  
ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ขั้นตอนที่ 3  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและ           
ความต้องการ  และน าเสนอผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัด เพ่ือรับทราบความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมประชุม                  
ทั้งในระดับจังหวัด  อ าเภอ  ท้องถิน่  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา  พันธกิจ  และประเด็นการพัฒนา  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579  และประเทศไทย 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์รายสาขา              
เฉพาะด้าน  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  และประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ที่ให้
ความส าคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว  พืชไร่  และพืชพลังงาน 
การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานทดแทน  การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก  และการบริหารจัดการน้ า               
อย่างเป็นระบบ  ผนวกกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้  ยังพิจารณา                
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จ.ก าแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี              
จ.พิจิตร)  ซึ่งก าหนดประเด็นการพัฒนา “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม  การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า  ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”  และประเด็นการพัฒนา               
ที่เน้นการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  การแปรรูป  การตลาด  และการกระจายสินค้า
เกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 

 ขั้นตอนที่ 5  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดแผนงาน  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการ  และ 
กิจกรรมหลัก  โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  รวมทั้ง 
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในแต่ละห่วงโซ่  ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง  และปลายทาง  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ (กรุณาดูแผนภูมิ Value Chain ประกอบ) 
 

ขั้นตอนที่ 6  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการส าหรับใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2561 - 2565 
3.1 เป้าหมายการพัฒนา (Development  Goals) 

เป้าหมายการพัฒนา  หมายถึง  เป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น                  
โดยแสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน  รวมทั้งมีความเป็นไปได้  
สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่  และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด
อย่างชัดเจน  โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนด  ต าแหน่งการพัฒนา
จังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้  (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน  และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน                    
โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ดังนี้ 

“แหล่งผลิต  แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน  เมืองท่องเที่ยว 
มรดกโลกและวิถีชุมชน  สู่สังคมท่ีเข้มแข็ง” 

การพัฒนาไปสู่ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย” มีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
จังหวัดมีทรัพยากรดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการเกษตร โดยมีแม่น้ าต้นทุนสาย

หลักคือ มีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ชลประทานมากเป็น
ล าดับ 1 ของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,755,688 ไร่ รวมทั้งมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ 
ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา โดยมีพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในฤดูกาล 
ปี  2558/2559   ดังนี้ ข้าวนาปีมีพื้นที่ท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 1.21 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (ต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว) 
ต่อไร่ เท่ากับ 721กก./ไร่ มันส าปะหลังมีพ้ืนที่ปลูก จ านวน 566,477 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย (ต่อพ้ืนที ่
เก็บเกี่ยว) ต่อไร่  เท่ากับ 3,667  กก./ไร่ และสามารถผลิตได้ถึง 2.5 ล้านตัน/ปี มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
อ้อยมีพ้ืนที่ปลูก 714,740 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 10,998 กก./ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีพ้ืนที่ปลูก 
28,888 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 873.89 กก./ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้น และ
ยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก จ านวน 40,847 ไร่ พ้ืนที่ปลูกยางพารามีในทุกอ าเภอ ซึ่งในปัจจุบันสามารถเปิดกรีด
ยางได้แล้ว จ านวน 11,714 ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 188 กก./ไร่ 

นอกจากพ้ืนที่จังหวัดจะมีความเหมาะสมในการท าเกษตรกรรมแล้ว โครงสร้างการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 20.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕7 เท่ากับ 
23,477 ล้านบาท ส าหรับจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม พบว่าในปี ๒๕๕8  มีโรงงานประเภท
ต่างๆ 698 แห่ง ปี ๒๕๕7 มีโรงงาน 654  แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73  นอกจากนี้ จังหวัด
ยังมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง หรือโรงงานผลิตแป้งมันทั้งหมด 9 แห่ง โรงงานน้ าตาล 3 แห่ง และโรงสีข้าว 
ที่ประกอบกิจการ 23 แห่ง  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
(จ.ก าแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.พิจิตร) โดยใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน 
ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่เน้นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการเกษตร มีการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับประเภทของพืชที่ปลูก (Zoning)  
การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร รวมทั้งการให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีมูลค่าสูงและ
สร้างช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าใหม่ให้กับผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมตั้งแต่
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เกษตรกรจนถึงผู้จ าหน่ายอาหาร ผนวกกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และกระแสความต้องการบริโภคสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในระดับโลกเพ่ิมสูงขึ้น จังหวัดจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความตระหนักรับผิดชอบของผู้ผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

การให้ความส าคัญกับ “ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน” มีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนในรูปของชีวมวลแข็งที่ได้จากผลผลิตทาง

การเกษตร และเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร อาทิ ใบอ้อย ชานอ้อย ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน ถั่ว ที่
สามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นให้จังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนเนื่องจากมีศักยภาพด้านนี้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้อยและมัน
ส าปะหลัง โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักการ Zoning ว่ามีพ้ืนที่ประมาณ 
283,719 ไร่ ที่เกษตรกรใช้ท านาและได้ผลตอบแทนต่ าและพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพเหมาะสมต่อการปลูก
อ้อย จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่จะปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงานทดแทน นอกจากนี้ 
จังหวัดยังมีผลผลิตมันส าปะหลังถึง 2.5 ล้านตัน/ปี มากเป็นอันดับสองของประเทศ จากข้อมูลข้างต้น จังหวัด
จึงควรให้ความส าคัญกับการเป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้เกษตรกรและ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 ข้อมูลจากรายงานผลภาพรวมระดับการพัฒนาของทุกจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด 
(Comparative Benchmark) ระบุว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีสัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 87.06 สูงเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ จังหวัดสามารถน าโอกาสจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถ
แปลงจากขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง และแปลงเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นชีวมวลแข็งที่สามารถ
น าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และสามารถพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
จังหวัดยังมีโรงไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ จ านวน 1 แห่ง โรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง โรงไฟฟ้าจากชีวมวล 8 แห่ง โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง และยังมี
โรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงอีก 1 แห่ง ในปี พ.ศ. 2556 
จังหวัดก าแพงเพชรมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ  
38.95 และมีการคาดคะเนว่า ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชรจะมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละถึง 59.43 

 

การให้ความส าคัญกับ “เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน” มีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมี

โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร” ที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่ส าคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติในจังหวัดมีจ านวน ๓ แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติคลองลาน เนื้อที่ ๑๘๗,๕๐๐ ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของ
จังหวัดก าแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เนื้อที่ ๔๖๖,๘๗๕ ไร่  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เนื้อที่ 
๕๕๘.๗๕ ไร่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เนื้อที่ ๖๓,๑๒๕ ไร่  พื้นที่อุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขา ๖ เผ่า ได้แก่ ม้ง เย้า ลีซอ มูเซอ กระเหรี่ยง และอีก้อ เป็นต้น 
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จากสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่านักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
2556  มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9.34 แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มาเป็นนักทัศนาจรมากกว่านักท่องเที่ยวพักค้าง เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
รวมทั้งจังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดหลัก เช่น พิษณุโลก และสุโขทัย จึงท าให้นักท่องเที่ยวแวะ
มาท่องเที่ยวแล้วเดินทางกลับไปพักค้างที่จังหวัดหลักแทน นอกจากนี้  จากการที่ไม่มีกิจกรรมยามค่ าคืนที่
น่าสนใจท าให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีการพักค้าง  ส าหรับผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว อาท ิ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรที่
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อย่างไรก็ตาม จังหวัดยังประสบปัญหาด้านการขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มี
คุณภาพ ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง และขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง 
รวมทั้งขาดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ จังหวัดจึงจ าเป็นต้องจัดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างจริงจัง 
จังหวัดจึงจ าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่การท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์การตลาด โดย
ส่งเสริมการใช้ระบบ e-Commerce ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพผ่านเว็บไซต์ การปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน  เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน  สู่สังคมที่เข้มแข็ง” ภารกิจหลัก 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน มดีังนี้  

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน  
 

3.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ  

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) จังหวัดจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
ไว้ ดังนี้  

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย    
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป 
3. เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมด 
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

มาตรฐานการท่องเที่ยว  
5. เพ่ือให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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3.4 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน

อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

3.5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

3.5.1  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริม 
การผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

               3.5.1.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปร
รปู และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

               วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช
พลังงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

               3.5.1.2 แนวทางการพัฒนา 
                (1) พัฒนาศักยภาพและปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดยสนับสนุน

การท าเกษตรอย่างยั่งยืนครบวงจร เกษตรปลอดภัย  สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร  เพ่ือ
พัฒนาทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  การให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มผลผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช  และส่งเสริมช่องทางการตลาดและการกระจายผลผลิต 

                (2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ ข้าว 
พืช-ไร่ และพืชพลังงาน 

                (3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน  โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน และผลิตเป็นพลังงานชีวมวล 

                (4) สนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และแปร-
รูปผลผลิต 

                (5) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

                3.5.1.3 แผนงาน 
                แผนงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต และปัจจัยพื้นฐานรองรับการผลิต 

                             แผนงานที่ 2 การเพ่ิมผลผลิต แปรรูป และใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิต 
                             แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาด 

      3.5.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มศีักยภาพ 

               3.5.2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3  แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

              3.5.2.2 แนวทางการพัฒนา 
               (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  โดย

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐาน   
               (2) สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน  เพ่ือฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  และน ามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้า และบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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               (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มี
ศักยภาพ  และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 

               (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสถานบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

                3.5.2.3 แผนงาน 
                แผนงานที่ 4 การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

                และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 

                           แผนงานที่ 6 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
               แผนงานที่ 7 การพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
       3.5.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
               3.5.3.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความ

มั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 
                3.5.3.2 แนวทางการพัฒนา 

               (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ 

               (2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               (3) เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดี  โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ 
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

               (4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

       (5) รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่
เสื่อมโทรม  ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

              3.5.3.3 แผนงาน 
                 แผนงานที่ 8 การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจ และ 
                                          คุณภาพชีวิตที่ดี 
                 แผนงานที่ 9 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       แผนงานที่ 10 การพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 11 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 ๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีหนังสือที่ กพ 51003/ว 1878 ลงวันที่ 21 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดก าแพงเพชรน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2559 ใช้เป็นแนวทางไปพลางก่อน  

 

วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตรปลอดภัย 

เสริมสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หนุนน าการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 
1. ท้องถิ่นมีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่มีศักยภาพและรองรับการพัฒนาในอนาคต 
2. สถานศึกษา/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน 

และน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. ประชาชนมีรายได้พอเพียงและเกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 
6. การท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาสู่ระดับชาติ และระดับสากล 
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ 
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2.   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1   วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม” 

 
2.2   ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดวางผังเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

ที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี  

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 

2.3   เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 

ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่

ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต รวมทั้ง

ส่งเสริมด้านการเกษตร 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสวัสดิการ

สังคมอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

อย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงเพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กร มีการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน 
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2.4   ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง 

1. จ านวนระยะทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับประโยชน์/ 
ผู้ใช้น้ า 
3. พื้นที่และเครื่องเล่นที่ติดตั้งในสนามเด็กเล่น 
4. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของเด็ก, นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละของเด็ก, นักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม)/
อาหารกลางวันทุกวัน 
3. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
6. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
7. ร้อยละของเด็กได้รับหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ค่า
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง                                

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์/ใช้บริการ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มี
สิทธิ์และขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
7. ร้อยละของเงินอุดหนุนที่น าไปด าเนินโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนพื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวนสถานที่ที่ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูเพื่อ
ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม้ีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เพิ่มขึ้นหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ร้อยละของการส่งเงินสมทบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ร้อยละของเงินอุดหนุนที่น าไปด าเนินโครงการ 
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2.5   ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ
ถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง                                

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณสุข  
มีสุขภาพแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาสถานที่เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

มุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน อีกทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.6   กลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง 

1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
และซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการ
ระบายน้ า 
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงเครือข่ายที่
เอ้ือต่อการเกษตร 
1.4 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1   การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุก
เพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มี
คุณภาพ 
2.2  การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาการ
ผลิตเกษตรปลอดภัย 
3.3 การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง                                

4.1 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข 
การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของ
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้แสดงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานขององค์กร ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในต าบล
เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อม
กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
องค์กร เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การให้ความเป็นธรรมในสังคม และ
การพัฒนาการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลั กการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  

เพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบล เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถ
แก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ความมั่นคง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและ    
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการบรหิารจดัการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การขนสง่และ
การกระจายสินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธภิาพ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2561-2565 

 2.8   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
(ฉบับที่ 12) 

 

ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 2 
 



www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนา
เกษตรปลอดภัย 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและ     
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามยั
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนา
เกษตรปลอดภัย 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดวางผังเมือง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและ     
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามยั
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจงัหวัด

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.ห้วยยัง้ 

 

กลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม” 
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3.   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  ได้น าหลักการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ต้องการพัฒนาในอนาคตและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis คือ การพิจารณาปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีผลต่อการพัฒนา ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน 
(Weak - W) และการพิจารณาปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1 ด้านการบริหาร ๑. ด้านการบริหาร 

๑.1 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
1.2 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหาร

งบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว  และเกิดพัฒนาในทุก
ด้าน 

๑.4 การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมีความ
พร้อมด้านทรัพยากร 

๑.5 ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในรูป
ประชาคม 

 

๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๒ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก 

ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
๒.๓ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ 
๒.๔ นโยบายของรัฐมีส่วนสนับสนุนการกระจายอ านาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การบริหาร งานมี
ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างตาม

อ านาจหน้าที่และสอดคล้องกับภารกิจ 
๓.๒ บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบล ท าให้

เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
๓.๓ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างต่อเนื่อง 
3.4 ผู้บริหารและฝ่ายการเมืองได้มาจากการเลือกตั้ง

จากพื้นที่ ท าให้เข้าใจปัญหาความต้องการของประชาชน 

๑.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมาก
ขึ้น 

๑.๒ ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 

๑.3 ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ 
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 

๑.4 ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 
 

๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน  

๒.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๓ การแบ่งอ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจาย
อ านาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ 
 
 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ การมีกรอบอัตราก าลังบุคลากรจ านวนมากส่งผล

กระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
๓.2 บุคลากรต าแหน่งบริหารเติบโตไม่ทันกับการ

ขยายตัวของโครงสร้าง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
 

๔. ด้านงบประมาณ 
๔.1 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามล าดับ

ตามแผนการกระจายอ านาจฯ  
๔.2 มีข้อบัญญัติ งบประมาณเป็นกฎหมายและ

เครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ด้านงบประมาณ 
4.1 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถด าเนิน

โครงการขนาดใหญ่ได้ 
๔.2 งบประมาณมีน้อยและจ ากัด แต่โครงการใน

แผนพัฒนาสามปีที่จะต้องด าเนินงานมีจ านวนมาก 
๔.3 การติดตามประเมินผลแผน ไม่สามารถ

เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ได้กับแผนพัฒนาสามปี 
เนื่ องจากแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.
ที่มีอยู่จริงมีน้อย จึงท าให้ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี ประสบผลส าเร็จได้น้อย 

 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๑. ด้านการเมืองการปกครอง 

๑.๑ มีการประสานงานกับนักการเมืองได้ดี 
๑.๒ ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจ

การเมืองสูง 
๑.๓ ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการ 

เมือง 
 
 
 
 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากข้ึน 
๒.๒ สินค้าทางการเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
๒.๓ มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 

๑. ด้านการเมืองการปกครอง 
๑.๑ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นที่ไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายอยู่บ่อยครั้ง 

1.2 การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของ
งบประมาณจ ากัด 

 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน เช่น ไม่มี
เอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน  

2.2 ขาดความรู้เก่ียวกับการวางแผนการผลิต ท าให้
ต้นทุนในการผลิตสูงและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 

2.3 ความผันผวนด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร  
2.4 ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

ท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
๒.5 ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีภาระ

หนี้สินมาก 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๓. ด้านสังคม 

๓.๑ มีสถานศึกษาอย่างพอเพียงในทุกระดับ 
๓.๒ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ 
๓.๓ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมคิด 

ร่วมท า เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามกระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๑ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ

สะดวก คล่องตัว ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๔.๒ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

๓. ด้านสังคม 
๓.๑ ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและ

เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 
๔.2 ขาดความรู้และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

 

3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สภาพปัญหา 
สาเหตุของปญัหา/ 

ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- การคมนาคม - พื้นผิวจราจรช ารุดเป็นหลมุเป็นบอ่ 

- ถนนไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพช ารุด
ทรุดโทรม 
- บางพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง มีฝุ่นใน
การสญัจรไปมา 
- ถนนท่ีใช้ในการคมนาคมระหวา่ง
หมู่บ้านยังไม่สะดวก 

- อายุการใช้งานท่ีนาน 
- ขาดแคลนงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

- ปรับสภาพถนน ผิวจราจรให้มี
มาตรฐานเพื่อการสญัจรไปมา 
สะดวก ปลอดภัย 
- ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
- ประสานหน่วยงานภายนอก 

- แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- น้ าส าหรับท าการเกษตรมไีม่เพยีงพอ 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน

การเกษตร ขาดแหล่งกักเก็บน้ า   ไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

- ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าทางธรรมชาติตื้นเขิน 

มีแหล่งน้ าท่ีไม่เพียงพอ 
ไม่มีแม่น้ าไหลผา่น  

- จัดหางบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน้ า ก่อสร้างฝาย  น้ าล้น ฝาย
กั้นน้ า อ่างเก็บน้ า 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อท าการ 
เกษตร 
- ประสานหน่วยงานภายนอก 

- ไฟฟ้า/แสงสว่าง - ไฟฟ้าส่องสว่างทางและทีส่าธารณะ
ไม่ทั่วถึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสญัจรไปมา 

 - ขยายเขตไฟฟ้า,ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างให้เพียงพอคลอบคลมุทุก
พื้นที ่

- การประปา - น้ าประปาส าหรบัอุปโภคบริโภคยงัไม่
เพียงพอ ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

ระบบน้ าประปาเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคยังไม่
ครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ี 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อผลติประปา
และขยายเขตประปาให้ทั่วถึง 
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

- ระบบการระบายน้ า - การระบายน้ าไม่ดี เกดิน้ าท่วมขังใน
บางพื้นที ่

 - ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อ
ระบายน้ า 

- ระบบจราจร - ไม่มีป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ทางแยก 

 - ติดตั้งป้ายสญัญาณการจราจร
ต่างๆ ตามจดุเสี่ยง ทางแยก เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหต ุ
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ด้าน สภาพปัญหา 
สาเหตุของปญัหา/ 

ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การศึกษา - วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอนมี

น้อยไม่ทันสมัยประกอบกับผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ไมด่ีต่อโรงเรียนมักจะส่งบุตร
หลานเข้าไปเรียนในตัวเมือง 

 - จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอ เด็กนักเรียนไดร้ับ
การศึกษาที่ไดม้าตรฐาน เพราะสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้เป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก 

- ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ไม่มีการส่งเสรมิปราชญ์ชาวบ้านซึง่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบางอย่างถูก
ลืมเลือนไปมาก 

 

 - จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ยกย่อง เชิดชู
คนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
- ส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชนมี
การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
- การประกอบอาชีพ - ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

ต้นทุนการผลิตสูง 
- ท านาได้ปลีะครั้ง  
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการ
ประสานงานหรือร่วมมือท่ีดีในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ 
- ประชาชนไม่มเีอกสารสิทธ์ิในที่ดินท า
กิน 

เกษตรกรขาดอ านาจ
ต่อรองในเชิงธุรกิจ 
เนื่องจากพ่อค้าคนกลาง
กดราคาสินค้า  

- ส่งเสริมความรู้ให้แกเ่กษตรกร
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพ 
- ส่งเสริมการรวมกลุม่อาชีพ 

- ครัวเรือนประสบ 
ปัญหามีหนีส้ิน 

- ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดการวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่มีอาชีพเสรมิ 
 

ขาดแคลนงบประมาณใน
การประกอบอาชีพ 

- ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้
- ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิ
อาชีพ 

4. ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- การมีส่วนร่วม - ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย 
- ขาดการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง 
รวดเร็วและทันเวลา 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น
ถึงประโยชน์และความส าคัญใน
การเข้าร่วมประชุมประชาคม 
เพื่อร่วมคิด ร่วมท า ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 

- การสาธารณสุข - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
เช่น ไข้เลือดออก มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 
- ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาด
การดูแลและผู้ใกล้ชิดไม่มคีวามรู้ในการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ตามบ้านเรือนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ท าความสะอาดทีร่ะบายน้ าและ
สถานท่ีต่างๆ ให้ความรู้ในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย, ฉีดพ่นยาฆ่ายุง 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ดูแลผูป้่วย ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
- ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโดยการ
ประสานงานระหว่าง อสม.กับ
กองทุน สปสช. 
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ด้าน สภาพปัญหา 
สาเหตุของปญัหา/ 

ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

- การกีฬาและ
นันทนาการ 

- สถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณก์ีฬา
และเครื่องออกก าลังกายมีไม่เพียงพอ 

 - จัดให้มีสนามกีฬา ส่งเสริมการ
กีฬา อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง
ออกก าลังกายที่เพียงพอ 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร 

ขาดการอนุรักษ์บ ารุงรักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเมื่อถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจะเผา
ซังข้าวท าให้เกิดหมอกควัน 
- ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟู
คุณภาพดิน 
- ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัด
ขยะ 

ทรัพยากรธรรมชาติถูก
บุกรุกและท าลายเพื่อท า
การเกษตร 

- ส่งเสริม สนับสนุน การมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแล 
รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- มีการให้ความรูด้้านการบริหาร
จัดการขยะ 

6. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
 - ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่งท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  

7. ด้านการบริหาร 
 - ระบบบรหิารจดัการของภาครัฐมี

กฎระเบียบที่ยุ่งยาก ท าให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก 

 - อธิบาย ประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ทราบถึงบทบาทและวิธีการท างาน
ของระบบราชการ 

 - วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานมไีมเ่พียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงานต้องจัดหาใหเ้พียงพอ
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

 - การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการบริหารงาน เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว
สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั สนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

  ด้านเศรษฐกิจ - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- แผนงานการเกษตร 

  

2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน
อ าเภอ 
 

4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

- แผนงาน
สาธารณสุข 

- แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

- แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
 
 
 

รพ.สต.ห้วยยั้ง 
รพ.สต.ลานไผ ่
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั สนับสนุน 
 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง (ต่อ) 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- แผนงานงบกลาง 

  

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

เกษตรอ าเภอ 
 

6 การยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง - 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- แผนงานงบกลาง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

- 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส านัก/กอง  
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แบบ ผ.01 

2.   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดวางผังเมือง 

            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 970,000 6 1,640,000 6 3,783,597 5 1,686,300 7 4,195,887 29 12,275,784 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 350,000 - - - - - - - - 1 350,000 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 13,248,500 30 25,152,800 28 25,588,780 23 28,157,100 22 18,872,300 118 111,019,480 
1.4 แผนงานการเกษตร 4 3,887,000 4 2,580,000 6 12,909,800 4 9,080,000 5 8,104,000 23 36,560,800 

รวม 25 18,455,500 40 29,372,800 40 42,282,177 32 38,923,400 34 31,172,187 171 160,206,064 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

2.1 แผนงานการศึกษา 16 3,602,694 21 3,998,582 21 4,139,882 21 4,281,382 21 4,322,282 100 20,344,822 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

7 211,000 7 211,000 8 261,000 8 261,000 8 261,000 38 1,205,000 

รวม 23 3,813,694 28 4,209,582 29 4,400,882 29 4,542,382 29 4,583,282 138 21,549,822 
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

            

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 2 30,350 2 30,450 2 40,000 2 40,000 9 160,800 
รวม 1 20,000 2 30,350 2 30,450 2 40,000 2 40,000 9 160,800 

4) ยุทธศาสตร์การส่ง เสริมสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 

            

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 35,000 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 90,000 3 177,395 3 90,000 4 290,000 3 90,000 16 737,395 
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แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 14 305,500 41 494,200 41 514,860 40 397,500 40 397,500 176 2,109,560 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 40,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 280,000 
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 48,000 2 38,000 2 38,000 2 38,000 2 38,000 10 200,000 
4.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นันทนาการ 

6 340,000 6 340,000 7 350,000 7 350,000 7 350,000 33 1,730,000 

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 2 662,545 - - - - - - 2 662,545 
4.8 แผนงานงบกลาง 3 7,069,200 3 7,650,000 3 8,392,800 3 8,840,400 3 9,405,600 15 41,358,000 

รวม 30 7,902,700 59 9,432,140 58 9,450,660 58 9,980,900 57 10,346,100 262 47,112,500 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

            

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 220,000 2 220,000 3 520,000 2 220,000 2 220,000 11 1,400,000 
5.2 แผนงานการเกษตร 2 60,000 2 60,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 16 375,000 

รวม 4 280,000 4 280,000 7 605,000 6 305,000 6 305,000 27 1,775,000 
6) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่ง 
ท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

            

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

            

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 30,000 3 55,000 6 396,110 6 396,110 6 396,110 23 1,273,330 
7.2 แผนงานงบกลาง 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

รวม 3 180,000 4 205,000 7 546,110 7 546,110 7 546,110 28 2,023,330 
รวมทั้งสิ้น 87 30,751,894 138 43,629,872 144 57,415,279 135 54,437,792 136 47,092,679 640 233,327,516 
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แบบ ผ.02 

2.   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดวางผังเมือง 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายดับ 
หมู่ท่ี 3 
จุดที่ 1 จากแยกไร่สุขขุม-บ้านนาย
จันทร์ มาน้อย 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายทัง  
อินกรัด 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายบุญเลิศ 
จุดที่ 4 บริเวณบ้านนายส าลี-บ้านนาย
วน 
จุดที่ 5 บริเวณบ้านนายบุญเลี้ยง 
จุดที่ 6 บริเวณบ้านนายถ่อ วัฒนะ 
จุดที่ 7 บริเวณบ้านนายแหว๋ว 

เพื่ อให้มีแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์ สิ นของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 200,000 
 

    ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากบ้าน
นายประทีป อุดมสุข – บ้านนาย
มานะ ศรัทธานนท์ หมู่ท่ี 7 

เพื่ อให้มีแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์ สิ นของ
ประชาชน 

จ านวน 
15 ดวง 

30,000 
(ล าดับที่ 9/ต าบล) 

 

    ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม ขึ้น 

กองช่าง 
1/2561 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนสาย
บ้านนายเชิดชัย ชมพูสว่าง หมู่ท่ี 
8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ครบทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 100 

เมตร 

90,000 
(ล าดับที่ 8/ต าบล) 

 

    ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
1/2561 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสาย
ดับเส้นคลองมะดัน หมู่ท่ี 1 

เพื่ อให้มีแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์ สิ นของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

 

 300,000 
(ล าดับที่ 2/ต าบล) 

 

   ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
1/2562 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 
จุดที่ ๑ บ้านนายซ้ึง 
จุดที่ ๒ บ้านนางล าพัน มาน้อย 
จุดที่ ๓ บ้านนายสม นาคเมฆ 
จุดที่ 4 บ้านนางสนาม มีศรีสวัสดิ ์
จุดที่ 5 สายเข้าสระ รพช.,บ้าน 
นายสนอง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ครบ ทุกครั ว เ รื อนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

    จ านวน 1 ต้น 
จ านวน 2 ต้น 
จ านวน 1 ต้น 
จ านวน 2 ต้น 
จ านวน 3 ต้น 

 120,000 
 

   ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากสาม
แยกไร่ผัก–บ้านนายสน่ัน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 
500 เมตร 

 

 220,000    ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือนและครอบ 
คลุมทุกพื้นท่ี 

กองช่าง 
2/2562 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 5 
จุดที่ 1 จากบ้านนางสมบูรณ์ อุดมสุข-
บ้านนายสวัสดิ์ อาชาพล 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายช่อ วัฒนะ 
จุดที่ 3 จากบ้านนายวิไล-บ้านนาย
ไกว อบเชย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จุดท่ี 1 ระยะทาง 45 
เมตร 
จุดท่ี 2 ระยะทาง 67 
เมตร 
จุดท่ี 3 ระยะทาง 65 
เมตร 

  98,097   ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือนและครอบ 
คลุมทุกพื้นท่ี 

กองช่าง 
3/2565 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม
สายดับ หมู่ท่ี 3 
จุดท่ี 1 จากบ้าน น.ส.ก้านพลู 
ถาวร-บ้านนายคาย ถาวร 
จุดท่ี 2 จากบ้านนางประเสริฐ โอ
สถานนท์-บ้านนายบุญมี อุดมสุข 

เพื่ อให้มีแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์ สิ นของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมสายดับ 

   100,000  ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
2/2564 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 2 
จุดท่ี 1 บริเวณบ้านนายหรั่น 
จุดท่ี 2 บริเวณบ้านนายสนัด  
บดีรัฐ-ทางเข้าไร่สุขขุม 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จุดท่ี 1 ระยะทาง 88 
เมตร 
จุดท่ี 2 ระยะทาง 422 
เมตร 

    282,653 
(ล าดับที่ 8/ต าบล) 

 

ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือนและครอบ 
คลุมทุกพื้นท่ี 

กองช่าง 
1/2565 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 6 
จุดท่ี 1 คุ้มเกษตรพัฒนา 
จุดท่ี 2 คุ้มสวรรค์บ้านนา 
จุดท่ี 3 คุ้มช้างน้อย 
จุดท่ี 4 ทางแยกเข้าหมู่บ้าน 

เพื่ อให้มี แสงสว่ างอย่ าง
ท่ัวถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     150,000 
 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
2/2565 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากถนน
ด า – นานายสมศักดิ์ หมู่ท่ี 8 
 

เพื่ อให้ประชาชนมีไฟฟ้า   
ใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 ระยะทาง 1,500 เมตร 

    831,334 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุ ก ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

กองช่าง 
3/2565 

12 โครงการขยาย เขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
จุดท่ี 1 คุ้มบางระจัน – คลอง
ยางโทน 
จุดท่ี 2 คุ้มช้างน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปีและครอบคลุม
ทุกครัวเรือน  

ขยายเขตประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 
 

    ความพึงพอใจของ 
ผู้ ใช้ น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตลอด
ท้ังปี และครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
 

13 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปีและครอบคลุม
ทุกครัวเรือน  

ปรับปรุงระบบประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 450,000 
(ล าดับที่ 7/ต าบล) 

   ความพึงพอใจของ 
ผู้ ใช้ น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตลอด
ท้ังปี  

กองช่าง 
1/2562 

14 โครงการวางท่อประปา หมู่ท่ี 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ใน
การอุปโภคและบริ โภค
ครอบคลุมทุกครัวเรือน  

วางท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว 

ระยะทาง 2,155 เมตร 
(จ านวน 36 ครัวเรือน) 

  210,000 
(ล าดับที่ 1/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ 
ผู้ ใช้ น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคครอบคลุมทุก
ครัวเรือน  

กองช่าง 
1/2563 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการอุปโภคและบริโภค
เพียงพอตลอดท้ังปี  

วางท่อ PVC ทางออก 
 2 น้ิว ลด 1 1/2 น้ิว 
พร้อมเปลี่ยนซับเมอร์ส 

  236,500 
(ล าดับที่ 6/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตลอด
ท้ังปี  

กองช่าง 
1/2563 

16 โครงการข ุด เจาะบ ่อบาดาล
พร ้อมลงระบบส ูบน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบน้ าใน
การผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล 
ลงท่อพีวีซี ขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 

พร้อมซับเมอร์ส 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   296,300 
(ล าดับที่ 5/ต าบล) 

 

 ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ท าให้มีแหล่งน้ าดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
น้ า เพียงพอต่อความ
ต้ อ ง ก า ร  เ ป็ น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
1/2564 

 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณบ้านนางดวงทิพย์ อยู่พงษ์ 
– บ้านนายสุเมธ โมลาลาย หมู่ท่ี 
1 

เพื่อป้องกันการท่วมขั ง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า 2 ฝั่งข้าง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

450,000     ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
3/2561 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายอาริยะ อินทพงษ์ – 
คลองห้วยยั้ง (2 ฝั่งข้าง) หมู่ท่ี 1 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 200,000    ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 350,000 
 

   ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
2/2564 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการวางท่อระบายน้ าหลัง
บ้านนายส าเนียง รักษา หมู่ท่ี 9  
 

เพื่อป้องกันการท่วมขั ง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 150 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  289,000   ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
3/2563 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางสมจัง วงครุฑ – 
บ้านนายกระท้อน มะลิพรม   
หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู กว้าง 0.50 

เมตร ลึก 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

2 ฝั่งข้าง 
ระยะทาง 314 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   1,068,300 
(ล าดับที่ 6/ต าบล) 

 

 ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
1/2564 

22 โครงการวางท่อระบายน้ าคลอง
ห้วยเบี้ยบริ เวณนานางอัมพร   
หมู่ท่ี 7 

เพื่อระบายน้ าให้เกษตรกร 
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมก่อสร้างก าแพง
ปากท่อท้ังสองด้าน 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   71,700 
(ล าดับที่ 9/ต าบล) 

 

 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2564 
อันดับที่ 1 

เกินศักยภาพ 
23 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ 

บ้านนายบุญฟ้ืน มาน้อย – บ้าน
นายชะลอ การะเวก หมู่ท่ี 2 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อ 80 เซนติเมตร 

จ านวน 6 ท่อน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    45,000 
 

ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
2/2565 

 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    700,000 
 

ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
2/2565 

 
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

สายกลางบ้าน หมู่ท่ี 9 
เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของน้ าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    2,036,900 
(ล าดับที่ 3/ต าบล) 

 

ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ลดปัญหาน้ า ท่วมขั ง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
1/2565 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการสนามเด็กเล่นสร้ าง
ปัญญา ศูนย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- เพื่อให้เด็กเล็กมีสนาม
เด็ ก เล่ น ท่ี เพี ย งพอกั บ
จ านวนนักเรียน 
- เพื่ อให้ เด็ กเล็กได้ รั บ
ความปลอดภัยและมีสนาม
เด็กเล่นท่ีได้มาตรฐาน 

ด าเนินการจัดท า 
สนามเด็กเล่น 
จ านวน 2 แห่ง 

  150,000 150,000 150,000 พื้ น ท่ี และ เครื่ อ ง
เ ล่ น ท่ี ติ ด ตั้ ง ใ น
สนามเด็กเล่น 

- เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่น
สามารถพัฒนากล้ามเนื้อ
ต่างๆ ได้ดี 
- เด็ ก เล็ กได้ รั บความ
ปลอดภัยจากการเล่น
เครื่องเล่นสนาม 

กองการศึกษา 

รวม 26 โครงการ - - 970,000 1,640,000 983,597 1,686,300 4,195,887 - -  - 

 
 
 
 

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่ าวสารต่างๆ ได้
ถูกต้อง ชัดเจน และท่ัวถึง
กัน 

ติดตั้งเสียงตามสาย    
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

ภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

350,000 
(ล าดับที่ 4/ต าบล) 

    ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้ รั บประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ถูกต้อง 
ชัดเจนและท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2561 

รวม 1 โครงการ - - 350,000 - - - - - - - 
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แบบ ผ.02 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายแคทอง – บ้านคุย
ประดู่ รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
007 (ช่วงนานายเสาร์ พลึก – 
สามแยกหมู่ท่ี 3) หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 650 เมตร 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

1,625,000 
(ล าดับที่ 1/ต าบล) 

    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2561 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายป้อมยาม หมู่ท่ี 5 
– หมู่ท่ี 6 (คุ้มบางระจัน) รหัส
สายทาง กพ.ถ 87-010 (ช่วงสี่
แยกหมู่ท่ี 5 – หมู่ท่ี 6) หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร 
(ปี 61:300 เมตร) 
(ปี 62:300 เมตร)  
(ปี 63:300 เมตร) 
(ปี 64:300 เมตร) 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

750,000 
(ล าดับที่ 3/ต าบล) 

750,000 
 (ล าดับที่ 5/ต าบล) 

758,000 758,000 
 (ล าดับที่ 3/ต าบล) 

 1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2561 
1/2562 
2/2563 
1/2564 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคุ้มช้างน้อย รหัส
สายทาง กพ.ถ 87-054 (ช่วง
บ้านนายสง่า ถาวร – บ้านนาง
กอแก้ว คุ้มภัย) หมู่ท่ี 6 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
(ปี 61:500 เมตร) 
(ปี 63:500 เมตร)  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,000,000 
(ล าดับที่ 7/ต าบล) 

 992,000 
 

  1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2561 
2/2563 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กช่วงทางเข้าบ้านนาย
สมนึก ขอนทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มา 

ระยะทาง 50 เมตร 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

125,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง   
ดีบุญ – สระ รพช. หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง  
400 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

720,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายรวด 
เสาวนิจ – บ้านนายไกว อบเชย 
หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,440,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
5/2561 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายสุพจน์ – 
บ้านนานประสิทธิ์ พุทธโคตร 
หมู่ท่ี 9 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
250 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

450,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
8/2561 

8 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังช่วงบุ๋ง – วังเลียง (เลียบ
คันคลอง) พร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

(ปี 61:1,000 เมตร) 
(ปี 64:215 เมตร)  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,048,000   153,700 
(ล าดับที่ 7/ต าบล) 

 1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2561 
1/2564 

9 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านลาน
ช้างท่าว–สามแยกไร่ผัก หมู่ท่ี 6 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
100 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

105,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้ างถนนพูนดิน
ลูกรังจากนานายนิด อินบุญ – 
แก้มลิง หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มา 

ระยะทาง 
200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

210,000     1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น
คลองลานตาแก่น หมู่ท่ี 2 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 
 (ล าดับที่ 6/ต าบล) 

    ความพึงพอใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
1/2561 

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น กม.
๕ ช่วงนานายประจบ ดีบุญ 
ปลายนานายบ ารุง ถ้วนค า นา
นายชลอ ม่วงเกตุ กม. ๓  หมู่ท่ี 
4 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

703,000 
 

    ความพึงพอใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 3 
จุดที่ 1 บริเวณนานางดอกรัก สุรเดช 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายวิเศษ นาโศก 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางวรรณา  
พลยงค์ 
จุดที่ 4 บริเวณนานายถ่อ วัฒนะ 
จุดที่ 5 บริเวณนานายจันทร์ มาน้อย 
จุดที่ 6 บริเวณนานายเริญ มุกดา 
จุดที่ 7 บริเวณบ้านนางอัมพรรัตน์  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ใ น ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000     ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2561 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายส าลี – 
บ้านนายวน หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง  
100 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 200,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กช่วงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง  
50 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 90,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายเล็ก 
อาชาพล – บ้ านนายสวัสดิ์ 
อาชาพล หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 360,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากประปาหมู่บ้าน – 
คลองยางโทน ม.7 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
500 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 1,250,000 
(ล าดับที่ 8/ต าบล) 

 

   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2562 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายเกษม 
อยู่กรัด – สระใหญ่ หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 200,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนางบรรจง – 
บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
100 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 250,000 
(ล าดับที่ 4/ต าบล) 

   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2562 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางบุญมี 
สร้อยกระโทก – สระวัดลานไผ่ 
หมู่ท่ี 9 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 400,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังเลียบคลองห้วยยั้งจากนา
นายสนิท ถมทอง – นานางสิน 
บดีรัฐ หมู่ท่ี 1 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 357,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลู ก รั ง บ ริ เ วณอาคาร เ อนก 
ประสงค์ – นานายเสาร์ ม.3 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 357,000 
 

   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังซอยบ้านนายพอดี พลภักดิ์
,บ้านนายขจร คะระออม,บ้าน
นายฟื้น กล้าหาญ,บ้านนางมหา 
นาโตนด-บ้านนายไพลิน นา
โตนด หมู่ท่ี 6 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
800 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 840,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

24 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
พูนดินลูกรังจากบริเวณคลอง 
แก้มลิง – ทดนายมูล กลีบบัว 
หมู่ท่ี 3 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
1,500 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 300,000    ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ ถนนไม่ น้ อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายไร่ผัก – คลองยางโทน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ ถนนไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองห้วยยั้ง หมูท่ี่ 1 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายกว้าง 3 เมตร 
ยาว 17 เมตร 
สูง 2 เมตร 

 347,000    ความพึงพอใจของ    
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1.เกษตรกรมีน้ าส าหรับ
เพาะปลูก ในช่ วงฤดู
แล้ง 
2.เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
พร้อมวางท่อระบายน้ าช่วงท้าย
หมู่บ้านนางสาวประณีต ถาวร 
หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การ เกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 650,000    ความพึงพอใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองภูหีบบริเวณนานายหวั่น 
หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การ เกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 650,000    ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

28 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม
คลองคุยตาหยิ่ง หมู่ท่ี 4 

เพื่อระบายน้ าให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่อลอดเหลี่ยม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 450,000    ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2562 

 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 96 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายไร่ผัก – คลองยางโทน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ ถนนไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

30 โครงการต่อเติมอาคารอเนก 
ประสงค์บ้านลานไผ่ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรม 

ต่อเติมอาคาร 
อเนกประสงค์ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 400,000    ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีจั ดประชุ ม
และกิจกรรมต่างๆ   ท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

กองช่าง 
 

31 โครงการถมดินปรับพื้นท่ีและบด
อัดแน่นภายในท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่ อ เตรี ยมพื้ น ท่ี ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง 

ถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
และบดอัดแน่นขนาด
พื้ น ท่ี  2,030 ตรม . 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
แ ล ะ ข น า ด พื้ น ท่ี 
1,654 ตรม. หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบาย น้ าขนาด 
0 .40x1.00 เมตร 
จ านวน 24 ท่อน  เป็น
เงิ น 315,419.36 
บาท  พร้ อมติ ดป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 
3 ,000 . -บาท  ร วม  
เ ป็ น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น 
318,419.36 บาท 
แ ต่ ข อ เ บิ ก เ พี ย ง 
318,000.-บาท  

 318,000    ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

มีสถานท่ีพร้อมส าหรับ
ก่ อสร้ างอาคารศูนย์
พั ฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก ท่ี ไ ด้
มาตรฐานเพื่อรองรับ 
การจัดการเรี ยนการ
ส อ น ข อ ง เ ด็ ก ก่ อ น
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายกระท้อน 
มะลิพรม–บ้านนายล าไย บดีรัฐ 
หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร  

ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  396,000
(ล าดับที่ 4/ต าบล) 

  1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2563 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบสระหนองประ
หลัดทองพร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  694,400   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางบ้านบริเวณ
บ้ านนายประจวบ บดี รั ฐ  – 
คลองระบายน้ าคลองมะดัน ,
คลองห้วยยั้ง หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  238,000   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2563 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านแคทอง หมู่ท่ี 
3 ถึงบ้านไร่สุขขุม หมู่ท่ี 4 รหัส
สายทาง กพ.ถ 87-006 (ช่วง
นานายชะลอ ม่วงเกตุ – นานาง
ล าพัน มาน้อย) หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 19.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  47,900 
(ล าดับที่ 8/ต าบล) 

  1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2563 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ มเหล็กสายบ้ านนายชั ย   
หอมรื่น รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
033 หมู่ท่ี 4  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  317,700   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบ้านนางจ าเริญ 
มีศรีสวัสดิ์ หมู่ท่ี 4  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 169 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  335,000   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2563 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายอุเทน – 
ฟร์ามหมู หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 135 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  267,800   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้าน
ลานช้างท่าว หมู่ท่ี 6 รหัสสาย
ทาง กพ.ถ 87-050 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  18,700 
(ล าดับที่ 9/ต าบล)  

  1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2563 

 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณนานายเลี้ยง 
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  248,000   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้าน
ลานไผ่ รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
074 หมู่ท่ี 9 (จากโรงเรียนบ้าน
ลานไผ่ – บ้านนายสงวน,นาย
สมชาย) 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  1,240,000   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังจากบ้านนายยงค์ รุกขชาติ 
– นานายเตี้ยม เน้ือไม้ หมู่ท่ี 6 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 213 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  422,500   1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

43 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายลวน 
อินทพงษ์ หมู่ที่ 1 บ้านคลอง
ห้วยยั้ง 
 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 377 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

วางท่อ คสล. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  1,080,000   1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

44 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
พูนดินลูกรังจากบริเวณนานาย
ประนอม พรมมี–นานายสมจิตร 
มาน้อย หมู่ท่ี 3 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  233,600   ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 

45 โครงการปรั บปรุ ง ซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารเอนกประสงค์ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  400,000   ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีส าหรับจัด
ประชุมและกิจกรรม
ต่ างๆ ท่ี เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองช่าง 
 

46 โครงการต่อเติมโรงจอดรถท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อรองรับการจอดรถให้
เพียงพอส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

โรงจอดรถ 
จ านวน 5 ช่องๆ ละ 
5 เมตร พร้อมหลังคา 

  250,000   ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอในการมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก
เ วลาฝนตกพื้ นลื่ นและ
ป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
เรียนและห้องน้ า 

ต่อเติมหลั งคาเชื่ อม
ระหว่างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองห้วยยั้ง 

  200,000   จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ลดอุบัติ เหตุ ท่ีอาจ
เกิดต่อเด็กเวลาฝน
ตกพื้นลื่น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

48 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ
ต่อเติมท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมอบต.ห้วยยั้ง 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

  500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส า นั ก ง า น มี ก า ร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อ
รองรับการมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นช่วง
นานายท่ัง หมู่ท่ี 2 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ใช้ ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 1.5 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร 

กว้าง 9 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  491,900 
(ล าดับที่ 5/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2563 

50 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นช่วง
นานายมูล กลีบบัว หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ใช้ ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 

กว้าง 15 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  718,400 
(ล าดับที่ 3/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2563 

51 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองยางโทนช่วงนานางน้ าค้าง 
อินกรัด  หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ใช้ ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 

กว้าง 20 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  843,800 
(ล าดับที่ 2/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2563 

52 โครงการก่อสร้างฝายดินกั ้น
น้ าพร้อมวางท่อระบายน้ าช่วง
นา นายจเร บุญมาก หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ ใช้ ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายดินกั้นน้ า 
พร้อมท่อ คสล.  

ขนาด 1x1 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  132,700 
(ล าดับที่ 7/ต าบล) 

 

  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2563 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

53 โครงการก ่อสร้างฝาย น้ าล ้น
คลองยางโทนบริเวณนานาย
สัมฤทธิ์ นาโตนด หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  700,000 

 
  ความพึงพอใจของ  

ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2563 

54 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังเลียบคันคลองมะดันจาก
สะพานคลองมะดัน – บ้านนาย
เรียง หมู่ท่ี 1 

เพื่ อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   418,000  1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายตี๋  ถม
ทอง – นานายสมหมาย พลกล้า 
หมู่ท่ี 2 

เพื่ อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   595,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2564 

 

56 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตสายบ้านแคทอง
ถึงบ้านคุยประดู่ รหัสสายทาง 
กพ.ถ 87-007 หมู่ ท่ี 4 (ช่วง
บ้านนายจิ๋ว)  

เพื่ อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 667 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   1,620,000 
(ล าดับที่ 1/ต าบล) 

 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2564 

 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางจิรัชฎา 
– บ้านนายสม นาคเมฆ หมู่ท่ี 4 

เพื่ อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร 
(ทับคอนกรีตเก่า) 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   486,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2564 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน น.ส.อรอุมา 
แดงพัด หมู่ท่ี 4 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   396,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2564 

 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายด ารง 
หงษ์ยนต์  – บ้ านนายพี รพล    
ผิวขาว หมู่ท่ี 6 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   396,000 
(ล าดับที่ 4/ต าบล)  

 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2564 

 

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ มเหล็ กจากสะพานอ่ าง   
ห้วยบง – สามแยกเข้าหมู่บ้าน
ลานช้างท่าว หมู่ท่ี 6 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
(ปี 64:500 ม.) 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   1,488,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2564 

 

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระใหญ่. – คลอง
ยางโทน รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
056 หมู่ท่ี 6  

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

(ปี 64:500 ม.) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   992,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2564 

 

62 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านคลองห้วยยั้ง
ถึงบ้านแคทอง รหัสสายทาง 
กพ.ถ 87-003 หมู่ท่ี 1   

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,130 เมตร 

(ปี 64:500 ม.) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   1,240,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

63 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังจากบ้านนายถวิล อินกรัด – 
ป่าชุมชนพร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 9  

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รั บ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ระยะทาง 500 เมตร 
วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 

เมตร จ านวน 10 ท่อน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   245,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ ว ใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2564 

 

64 โครงการปรับปรุ ง/ซ่อมแซม
อาคารทอผ้ าประจ าหมู่ บ้ าน   
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมประจ า
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารทอผ้า 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 24 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   557,700 
(ล าดับที่ 8/ต าบล) 

 

 ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีจัดประชุม
แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม
ต่างๆ ท่ี เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองช่าง 
1/2564 

65 โครงการก่อสร้างห้องน้ าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 

เพื่ อมีห้ อง น้ า ไว้บริการ
ประชาชนท่ีเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ห้องน้ า/ห้องสุขา 
กว้าง 7.50 เมตร 
ยาว 5.50 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   500,000 
(ล าดับที่ 2/ต าบล) 

 

 ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีห้องน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับ ไว้ บริ การ
ประชาชน 

กองช่าง 
1/2564 

66 โ ค ร ง ก า ร ป รั บป รุ ง ห้ อ ง น้ า
สาธารณะท่ีท าการองค์ การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าให้ได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

ห้องน้ าสาธารณะ 
อบต.ห้วยยั้ง 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   350,000  ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีห้องน้ าสาธารณะท่ี
ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างฝายเปิด (ถนน
น้ าล้น) หมู่ท่ี 7 
จุดที่ 1 บริเวณนานายเจิด 
จุดที่ 2 บริเวณนานายดล  

เพื่อระบายน้ าให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

จุดที่  1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 36 เมตร ลึก 1.75 
เมตร 
จุดที่  2 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 25 เมตร ลึก 1.75 
เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   450,000 
 

 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การ เกษตรอย่ า ง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

68 โครงการก่อสร ้างฝาย น้ าล ้น
คลองทรายช่วงนานายล ายงค์ 
น้อยผล หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   700,000 
 

 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2564 

 

69 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ช่วงนานางสาวบุญมี  บดีรั ฐ  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อระบายน้ าให้เกษตรกร 
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่อลอดเหลี่ยม 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   650,000 
 

 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
3/2564 

 
70 โครงการถมดินบดอัดพร้อมท า

ก าแพงกั้นดินประตูปิดเปิดน้ า
บริเวณนานายเล่ง คงสุข หมู่ท่ี 
3 

เพื่อกัก เก็บน้ า ไว้ ใช้ ใน
การเกษตร 

ถมดินบดอัดพร้อมท า
ก าแพงกั้นดิน 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   750,000 
 

 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

71 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว 
จันแดง – บ้านนางสมจัง วงครุฑ 
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 1 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 106 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    219,300 
(ล าดับที่ 5/ต าบล) 

 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2565 

 

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเลิศ 
– ปากทางเข้าหมู่ ท่ี 4 บ้านไร่ 
สุขขุม หมู่ท่ี 3 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 71 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    141,600 
(ล าดับที่ 4/ต าบล) 

 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2565 

 

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายล ายงค์ 
– บ้านนายอดิศักดิ์ หมู่ท่ี 8  

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    506,200 
(ล าดับที่ 7/ต าบล) 

 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2565 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังจากบ้านนางชุมพร – บ้าน
นางสุพรรษา หงษ์ทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    200,000 
 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2565 

 

75 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายเสาร์ 
พลึก – บ้านนางทัศนีย์ อันยงค์
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 1 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

ตามแบบ อบต.ก าหนด     500,000 
 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังเลียบคันคลองไส้ไก่จาก  
นานายชะลอ ม่วงเกตุ – นานาย    
วิเดช พรมมี หมู่ท่ี 4 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    250,000 
 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2565 

 

77 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังเลียบคันคลองไส้ไก่จากนา
นางทับทิม คงสุข–นานางจ ารวน 
เน้ือไม้ หมู่ท่ี 4 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    150,000 
 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2565 

 

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย   
เชิดชัย รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
064 หมู่ท่ี 8 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    198,000 
 

1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2565 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

79 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อเป็นอาคารส าหรับจัด
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

อาคารหอประชุม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    4,500,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

อบต.มีสถานที่ส าหรับ
จั ด ป ระชุ ม แล ะ จั ด
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการก ่อสร ้างฝาย น้ าล ้น
คลองยางโทนบริเวณนานาย
วิรัช เกตุนาค หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 

กว้าง 20 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    846,200 
(ล าดับที่ 6/ต าบล) 

 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2565 

 

81 โครงการก ่อสร ้างฝาย น้ าล ้น
บริเวณนานางล าพน กัลพฤกษ์ 
หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายน้ าล้น 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    550,000 
 

ความพึงพอใจของ ผู้
ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 
 

82 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
คลองยางโทนบริเวณบ้านนาง
สมเพช พลาหาร หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 

กว้าง 20 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    848,600 
(ล าดับที่ 2/ต าบล) 

 

ความพึงพอใจของ ผู้
ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2565 

 

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นคลองยางโทน หมู่ท่ี 6 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร 

กว้าง 20 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    853,400 
(ล าดับที่ 1/ต าบล) 

 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2565 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

84 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณหนองจิกกระพังโคนจาก
นานายคะนอง พลแก้ว – นา
นายอาจินต์ อุดมสุข หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    650,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

85 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เขตคลองนานายวัชรินทร์  – 
คลองห้วยเบี้ย หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    800,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
3/2565 

 

86 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คลองลานมะเม่า หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 9 เมตร 
ลึก 1.8 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    950,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
4/2565 

 

87 โครงการซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าหลังโรงปุ๋ย หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ประตูระบายน้ า 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    350,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สามารถกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
3/2565 

 

88 โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ า
คลองแก้มลิง หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ประตูปิด-เปิดน้ า 
จ านวน 4 บาน 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    500,000 
 

ความพึงพอใจของ ผู้
ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สามารถกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
3/2565 

 

รวม 88 โครงการ - - 8,976,000 9,169,000 11,235,400 13,245,400 13,513,300 - - - 
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แบบ ผ.02 

1.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองคุยตาหยิ่ง 
หมู่ท่ี 3  
(ปี 61:พร้อมฝายน้ าล้นท้ายคลอง) 
(ปี 62:พร้อมวางท่อระบายน้ า) 
 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 12 เมตร 
ยาว 1,214 เมตร 

ลึก 4 เมตร 
(ปี 61:300 เมตร) 
(ปี 62:300 เมตร)  

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,092,000 
(ล าดับที่ 2/ต าบล) 

 

580,000 
(ล าดับที่ 1/ต าบล) 

 

   ความพึ งพอใจของ    
ผู้ ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2561 
1/2562 

 

2 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จาก
บ้านนายเล็ก อาชาพล – นา 
นายพา พลาหาร หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

คลองไส้ไก่ 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

800,000     ความพึ งพอใจของ    
ผู้ ได้รับประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดลอกคลองลานมะเม่า
บริเวณถนนลานเอื้อง – คลอง   
ภูหีบ หมู่ท่ี 7  

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 25 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

ลึก 7 เมตร 
(ปี 61:400 เมตร) 
(ปี 62:400 เมตร)  

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

   ความพึ งพอใจของ    
ผู้ ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
3/2561 

 

4 โครงการขุดลอกคลองห้วยเบี้ย
จากนานายธเนตร – ถนนด า  
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 18 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ลึก 7 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

945,000     ความพึ งพอใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลองตาแก่น 
หมู่ท่ี 2  

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ลึก 4 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 700,000 
(ล าดับที่ 3/ต าบล) 

   ความพึ งพอ ใจของ     
ผู้ ได้ รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
1/2562 

6 โครงการขุดลอกคลองห้วยเบี้ย
บริเวณนานางอัมพร หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ปากคลองกว้าง 9 เมตร 
ก้นคลองกว้าง 3 เมตร 

ลึก 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    104,000 
(ล าดับที่ 9/ต าบล) 

 

ความพึ งพอ ใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
1/2565 

 

7 โครงการขุดลอกคลองห้วยเบี้ย
บริ เวณนานางสายหยุด สอน
จันทร์ พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
ลึก 1.70 เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    450,000 ความพึ งพอ ใจของ   
ผู้ ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
2/2565 

 

รวม 7 โครงการ - - 3,887,000 2,330,000 - - 554,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กั บเด็ กก่ อนวัย เรี ยน
เพื่อให้ได้รับอาหารเสริม
ครบตามหลักโภชนาการ
และมีสุขภาพแข็งแรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 2 
ศูนย์ 

202,232 
 
 
 
 

202,232 
 
 
 
 

202,232 
 
 
 

212,232 217,232 1.เด็กร้อยละ 90 มี
สุขภาพอนามัยท่ีดี มี
น้ า ห นั ก  ส่ ว น สู ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.เด็กร้อยละ 100 
ได้ รั บอาหารเสริ ม 
(นม) ทุกวัน 

เด็ กมี พัฒนาการทาง
ส ม อ ง แ ล ะ ร่ า ง ก า ย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตต าบลห้วยยั้ง 
จ านวน 5 แห่ง 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้รับ
อาหารเสริมครบตามหลัก
โภชนาการและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 5 
แห่ง 

777,762 
 
 
 
 
 

856,550 
 

861,550 866,550 871,550 1.นักเรี ยนร้ อยละ 
90 มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.นักเรี ยนร้ อยละ 
100 ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ทุกวัน 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางสมองและร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลห้ วยยั้ ง 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า 
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพื่อให้ เด็ก
ได้รับอาหารหลักครบ 5 
หมู ่

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 2 
ศูนย์ 

548,000 
 
 
 
 

548,000 
 
 
 
 

553,000 558,000 563,000 1.เด็กร้อยละ 90 มี
สุขภาพอนามัยท่ีดี มี
น้ า ห นั ก  ส่ ว น สู ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.เด็กร้อยละ 100 
ได้รับอาหารกลางวัน
ทุกวัน 

เด็กได้รับสาร อาหาร
ครบ 5 หมู่  ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาสู่ อ า เ ซี ยน เด็ กและ
เยาวชนต าบลห้วยยั้ง (English 
Camp) 

เพื่อให้ เด็กได้รับความรู้
แ ล ะ ทั ก ษะ ด้ า นภ า ษ า 
ต่างประเทศ 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

30,000 
 

30,000 
 

   เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้านภาษาเพ่ิม
มากขึ้น และร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

เด็กนักเรี ยนได้มีการ
เรียนรู้และเสริมทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

กองการศึกษา 

5 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อให้ เด็กได้รับความรู้
แ ล ะ ทั ก ษะ ด้ า นภ า ษ า 
ต่างประเทศ 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

  50,000 60,000 70,000 เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้านภาษาเพ่ิม
มากขึ้น และร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

เด็กนักเรี ยนได้มีการ
เรียนรู้และเสริมทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

กองการศึกษา 

6 โครงการจ้ างเด็กนักเรี ยน
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่ อ ส่ ง เ สริ มก ารสร้ า ง
รายได้ให้กับเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ท่ี มี ภู มิ  
ล าเนาอยู่ ในเขตต าบล
ห้วยยั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
  

50,000 50,000 นักเรียนได้ ใช้ เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
และร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 

เด็กนักเรียนมีรายได้ช่วง
ปิดภาคเรียน 

กองการศึกษา 

7 โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น เ ด็ ก
แห่งชาต ิ

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก / นัก เ รี ยน /
ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เด็ก/นักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลห้วยยั้ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กและผู้ปกครอง
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

เด็ก/นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและมีพัฒนา 
การท่ีด ี

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง (ค่า
พัฒนาการจัดการศึกษา) 

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 2 
ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ค รู ร้ อ ย ล ะ  1 0 0 
ได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
พัฒนาด้านการปฏิบัติ 
งานให้มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนการสอน จัดซ้ือ
จัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองห้วยยั้งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ ่

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 

137,700 137,700 137,700 137,700 144,500 เด็กร้ อยละ 80 มี
พัฒนาการ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ 

เ ด็ กมี สื่ อ  วั สดุ  และ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนท าให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการสนับสนุนหนังสือ
เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

สนับสนุนหนังสือ เรี ยน
ตามค่าใช้จ่ายในการจัด
การ ศึกษาส าหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

 14,000 16,000 18,000 20,000 เด็กร้อยละ 100 
ได้รับหนังสือเรียน
ครบทุกคน 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้งมีหนังสือเรียนและ
มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

ส นับส นุนอุ ปกรณ์ ก า ร
เรียนตามค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

 14,000 16,000 18,000 20,000 เด็กร้อยละ 100 
ได้รับอุปกรณ์การ
เรียนครบทุกคน 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้งมีอุปกรณ์เรียนท่ี
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการสนับสนุนค่าเครื่อง 
แบบนักเรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ ศึกษาส าหรับ
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

 21,000 24,000 27,000 30,000 เด็กร้อยละ 100 
ได้รับค่าเครื่องแบบ
นักเรียนครบทุกคน 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้ ว ย ยั้ ง มี เ ค รื่ อ ง แ บบ
นั ก เ รี ย น ใส่  เ พื่ อ เ ป็ น
สัญลักษณ์และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

ส นับส นุ น ค่ า กิ จ ก ร ร ม
ผู้ เรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ ศึกษาส าหรับ
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

 30,100 34,400 38,900 39,000 เด็กร้อยละ 100 
ได้ รั บการพัฒนา
และส่ ง เสริ มการ
เรียนรู้ครบทุกคน 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้งได้รับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

14 โครงการใช้ความรู้และวิธีการ
เอาตั วรอดจากอุ บัติ เหตุ /
อุ บั ติ ภั ย ส าหรั บ เด็ ก ศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนใน
เขตต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความ
ตระหนัก ความเข้าใจ และ
รู้จักวิธีป้องกันตัวเองจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ท่ี
จะเกิดขึ้น และรู้ วิ ธีการ
ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง จ านวน 2 ศูนย์, 
เด็กนักเรียนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง จ านวน 5 แห่ง 

 50,000 50,000 50,000 50,000 - เด็กร้อยละ 80 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
(จากการสังเกตของ
ครู) 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง ได้รับความรู้ความ
เข้ าใจและตระหนักถึ ง
วิธีการป้องกันตัวเองจาก
อุบัติ เหตุ /อุบัติภัยท่ีจะ
เกิดกับตัวเอง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 อุ ดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการ
จ้ าง เหมาจัดท าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
เขตต าบลห้วยยั้ง เพื่อให้
เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ และครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
ใน เขตต าบลห้ วยยั้ ง 
จ านวน 5 แห่ง 

1,600,000 1,788,000 1,888,000 1,988,000 1,990,000 1.นักเรี ยนร้อยละ 
90 มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดีมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับอาหาร
กลางวันทุกวัน 

เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
อาหารกลางวันครบ 
ตามหลักโภชนาการ มี
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 

กองการศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง
ห้วยยั้ งโครงการฝึกทักษะ
พัฒนาอาชีพงานปูน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะเบื้องต้นเกี่ยว 
กับอาชีพงานปูน 

นักเรียนชั้น ป.4 – 6 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กสามารถฝึกทักษะ
พัฒนาอาชีพงานปูนได ้

กองการศึกษา 

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทอง
โครงการฝึกทักษะพัฒนา
อาชีพงานปูน 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานด้านงานปูนเบื้อง 
ต้น 

นักเรียนชั้น ป.4 – 6 
ได้รับความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านงานปูน 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

นักเรียนได้ฝึกอาชีพงาน
ปูนตามหน่วยการเรียน 

กองการศึกษา 

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขขุม
โครงการฝึ ก ทักษะอาชีพ  
(งานปูน) 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพ 
2.เพื่อสร้างทางเลือกและ
โอกาสในการประกอบ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านสุข
ขุม ชั้นประถม ศึกษาปี
ท่ี 4 - 6 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 1.นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ/กิจกรรม 
2.นักเรียนร้อยละ 
80 มี ความรู้ และ
ทักษะด้านอาชีพ 

นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะด้ านอาชี พ  มี
ทางเลือกและโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้าง
ท่าวโครงการส่งเสริมอาชีพ
ทักษะงานปูนนักเรียน 

เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ยน ได้ รั บ
ความรู้ทักษะอาชีพงานปูน 

นักเรียนชั้น ป.5 – 6 
ทุกคน ได้รับความรู้และ
ทักษะจากประสบการณ์
ตรง 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

นั ก เ รี ยนชั้ นประถม 
ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5  – 6 
สามารถเรียนรู้ ทักษะ
อ า ชี พ ง า น ปู น จ า ก
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้าง
ท่าวโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
เพื่ออาหารกลางวัน 

-เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 
-เพื่อผลิตไข่ไก่สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ลานช้างท่าวได้รับการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับความรู้มีทักษะ
ในการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ และมี ความพึ ง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรม 

นักเรียน รู้จักการวาง
แ ผ น ก า ร ท า ง า น มี
ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ 
กระบวนการท างาน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่
โครงการฝึกอาชีพงานปูนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ด้านอาชีพงานปูนเบื้องต้น
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงามและปลอดภัย 

นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม     
ศึกษาปีท่ี 1 - 3 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 1.นักเรียนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ต่ อ โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 
2.นักเรียนร้อยละ 
80 มี ความรู้ และ
ทักษะด้านอาชีพ 

โรงเรียนมีสภาพแวด 
ล้ อม ท่ี สวยงามและ
ปลอดภัยจากอุบัตภิัย 

กองการศึกษา 

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับความ 
รู้และการป้องกันปัญหายา
เสพติด 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ลานไผ ่

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 นักเรียนร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม
ตระหนักถึงปัญหาด้าน
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

รวม 22 โครงการ - - 3,602,694 3,998,582 4,139,882 4,281,382 4,322,282 - - - 
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แบบ ผ.02 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
ความเป็นไทย (การแต่งกาย 
ศาสนพิธี  มารยาทไทย และ
การทักทาย) 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

เด็กและเยาวชน 
 

30,000 30,000    เด็กและเยาวชนรู้จัก
เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย และร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เ ด็ กและ เ ยา วชน ให้
คว ามส า คั ญกั บก า ร
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยและอนุรั กษ์
ความเป็นไทย 

กองการศึกษา 

2 โคร งการอ นุรั กษ์ สืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

เด็กและเยาวชน 
 

  30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนรู้จัก
เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย และร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เ ด็ กและ เ ยา วชน ให้
คว ามส า คั ญกั บก า ร
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยและอนุรั กษ์
ความเป็นไทย 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เด็ก
และเยาวชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม น าไปปรับใช้ใน
การท างาน และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความ 
สุข 

พนักงาน อบต.ห้วยยั้ ง 
เด็ก และเยาวชน จ านวน 
130 คน 

60,000 60,000    พนักงาน เด็กและ 
เยาวชนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

พ นั ก ง า น  เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนได้รับการพัฒนา
จิ ต ใ จ  มี คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ท่ี ดี แ ล ะ
ประพฤติดีงาม 

กองการศึกษา 

4 โคร งการอบรม คุณธรรม   
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่ อส่ งเสริ มให้ เด็กและ
เยาวชนมี คุณธรรมจริย - 
ธรรม น าไปปรับใช้ในการ
ท างาน และสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

เด็ก และเยาวชน ต าบล
ห้วยยั้ง 

  60,000 60,000 60,000 เด็ก เยาวชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ก า ร พั ฒน า จิ ต ใ จ  มี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
และประพฤติดีงาม 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะเด็ กและ
เยาวชนในเขตต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนพร้อมใจ
กันสวดมนต์และประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธ ศาสนา
และน าไปใช้ในการด ารง 
ชีวิต 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
สามารถท่องท านอง
สรภัญญะได้  และ
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ประพฤติปฏิบัติตามค า
ส อ น ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ 
ศาสนา และไม่หมกมุ่น
ในอบายมุข 

กองการศึกษา 

6 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความ 
สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค น ใ น
ครอบครัวและเป็นการขอ
ขมาผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1-9 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เป็นการส่งเสริมกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามในครอบครัว 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้ านต าบล
ห้วยยั้งโครงการกิจกรรมสารท
ไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่ วมแข่ งขันกวนกระยา
สารทในงานสารทไทย
กล้วยไข่เมืองก าแพง 

กลุ่มแม่บ้านต าบลห้วยยั้ง 5,000 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เป็นการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีของจั งหวั ด
ก าแพงเพชร 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
ห้วยยั้งโครงการกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาต ิ

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
ห้วยยั้ง 

6,000 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

การด าเนินกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

9 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น
ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ท่ี 9 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

งานประเพณีบุญบั้งไฟ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เป็นการสืบสานการจัด
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการจัดงานประเพณีสารท
ไทยกล้วยไข่ และของดีเมือง
ก าแพงเพชร  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงามของชาวจังหวัด
ก าแพงเพชร 

จัดขบวนแห่รถกล้วยไข่ 
และน ากิจกรรมของกลุ่ม
เกษตร กลุ่มแม่บ้าน และ
กลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปร่วม 
งานประเพณีสารทไทย
กล้วยไข่เมืองก าแพง 

  40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ประเพณี ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวจังหวัดก าแพงเพชร
ได้รับการสืบสานให้คง
อยู่ต่อไป 

ท่ีท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
กองการศึกษา 

รวม 10 โครงการ - - 211,000 211,000 261,000 261,000 261,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธภิาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

1.เพื่อส่งเสริมทักษะและ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
ประชาชนในเขตต าบล 
ห้วยยั้ง 
2.เพื่อช่วยให้ประชาชนใน
เขตต าบลห้วยยั้งมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้งได้มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิ จน าวิ ถีพอเพียงสู่
ชุมชน  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรมภายใต้ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง  

 10,350 10,450 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะกระบวนการคิด
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น
รูปธรรมภายใต้ความ
พอประมาณ ความมี
เหตุมีผล การมีภูมิ คุ้ม 
กันท่ีดีเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตได ้

ส านักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 20,000 30,350 30,450 40,000 40,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสขุภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการทบทวนและจัดท า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

1.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ ว ม ในกา รจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ทบทวน/จั ดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังท่ี
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
แผนชุ มชน แผนปฏิบั ติ 
การต่างๆ 
 

จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-
9 และระดับต าบล 

10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมประชุม
ตามสัดส่วนการ
ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1.ปัญหาที่เสนอโดย
หมู่ บ้ า น ไ ด้ รั บ ก า ร
แก้ไขได้ตรงตามความ
ต้องการ 
2.หมู่ บ้ าน เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต.
ห้วยยั้ง 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

1.เพื่อให้ประชาชนและ
พนักงานได้มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ถึ ง ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ใน
ก า รป ้อ ง ก ัน และระงั บ
อัคคีภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ งของ
อบต . ในการ ให้ บริ การ
ประชาชน 
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งและกว้างขวางใน
ก า รป ระ ส าน ง า นก า ร
ปฏิบั ติ  ภ ารกิ จร่ วมกั น
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน 
5.เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้
มีบทบาทในการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

ประชาชน พ นักงาน 
เยาวชน นักเรียนและ
สมาชิก อปพร. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน 
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นต้น 
2.ผู้ เข้ ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ ท่ี
ได้ รั บจากการอบรม
น าไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์ผู้ ประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย 
3.ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความมั่ นใจในการใช้
ชีวิตประจ าวันและมีการ
ประสานการปฏิบัติกับ
เจ้า หน้าท่ีของรัฐ 
4.สามารถลดความ
สู ญ เ สี ย ใ นชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินท้ังของรัฐและ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เ พื่ อ ฝึ ก อบ รมทบทวน
ความรู้ ในการป้องกันภัย
ให้กับสมาชิก อปพร. 

สมาชิก อปพร. 30,000 117,395 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สมาชิก อปพร.ได้รับการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติ งาน 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้าง
วินัยการจราจร 

1.เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎ จราจรและการใช้รถใช้
ถนนท่ีถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าไป
ปฏิบัติ ขณะใช้รถใช้ถนนได้
อย่างปลอดภัย 
2.ปลูกจิตส านึกด้านความ
ปลอดภั ยทางถนนและ
เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรม 
3.เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน
และประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้อง 
4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
บุคคลแวดล้อมเด็กและ
เยาวชนผู้เกี่ยวข้องทุกภาค 
ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้าง 
เสริมระเบียบวินัยในการใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

เด็กนักเรียน เยาวชน 
และประชาชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.ชุ มชนมี ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
2.อุบัติเหตุลดลง 
3. เด็ ก  เยาวชนและ
ประชาชนมี วิ นัยการ 
จราจร 
4.ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกวิธี 
5.ลดการสูญเสียชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น จ า ก
อุบัติเหตุทางถนน 
6.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีจิตส านึกใน
เรื่องความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
7 . ผู้ ใ ช้ ร ถ ใ ช้ ถ น น มี
จิตส านึกรับผิดชอบมี
มารยาทท่ีดีในการขับขี่ 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการติดตั้งระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่ อพัฒนาระบบรั กษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกัน 
ป้องปรามและสืบสวนการ
เกิดอาชญากรรมหรือการ
กระท าผิดกฎหมายในพื้นท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
หมู่ท่ี 1-9 

   200,000  ความพึงพอใจของผู้
ได้ รั บประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เพิ่มความมั่นใจในความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
สามารถใช้ข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิดในการสืบ 
ค้นและเป็นหลักฐานใน
การติดตามเหตุการณ์
ต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 90,000 177,395 90,000 290,000 90,000    
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แบบ ผ.02 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมและรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

๑. เพื่ออบรมให้ความรู้
และรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ซ่ึงจะน าไปสู่การลด
อั ต ร า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ แ ก่
เยาวชน,ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลห้วยยั้ง  
2. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษา
ตัว เองและการป้องกัน
ตนเองการอยู่ร่วมกับผู้ติด
เชื้อ HIV ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ฯลฯ 

เยาวชน, ประชาชนใน
เขตต าบลห้วยยั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถบอกวิ ธี 
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ตั ว เ อ ง แ ล ะ ก า ร
ป้องกันตนเองใน
การอยู่ร่วมกับผู้ติด 
เชื้อ และมีความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เ รื่ อ ง การดู แล รั กษา
ตัวเองให้ปลอดภัยจาก
โรคเอดส ์ 
 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1.เพื่อก าจัดแหล่งเพาะ 
พั นธุ์ ยุ งลายและก าจั ด
ลูกน้ ายุงลายในวัดโรงเรียน
และชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความ 
รู้ความเข้าใจในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ี
ถูกวิธี 
3.ท าให้สามารถลดปริมาณ
ลูกน้ ายุงลายได ้

หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียน วัด 
 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ า ร้ อยละ 
80 

1 . แ ห ล่ ง เ พ า ะ พั น ธุ์
ยุงลายและลูกน้ ายุงลาย
ในวัด รร.และชุมชุนลด
น้อยลง 
2.ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ท่ีถูกวิธี เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 126 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุ นั ขบ้ า (ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัด
ติยราชนารี) 

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

สุ นั ข และแมวใน เขต
ต าบลห้ ว ย ยั้ ง  ท้ั ง  9 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ า ร้ อยละ 
80 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัดติยราชนารี   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว และ
ค่าด าเ นินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

1. ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ปีละ 2 ครั้ง 
2. ฉีดวัคซีนฯตามจ านวน
สุ นั ข แ ล ะ แ ม ว ท้ั ง ท่ี มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
จากการส ารวจ 

98,000 106,700 117,360   ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ า ร้ อยละ 
80 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉี ดวั ค ซีนป้ อ งกั นและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภคต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า
ในการอุปโภคบริโภคให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ท่ี
สะอาดและปลอดภัย 

แหล่งน้ าประปา 
หมู่ท่ี 1-9 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ (ผู้ ใช้
น้ า )  ไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 

6 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 1 

ประชาชน หมู่ท่ี 1 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 1 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
2 บ้านคลองกลาง 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 2 

ประชาชน หมู่ท่ี 2 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 2 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
3 บ้านแคทอง 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 3 

ประชาชน หมู่ท่ี 3 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 3 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

9 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
4 บ้านไร่สุขขุม 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 4 

ประชาชน หมู่ท่ี 4 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 4 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

10 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
5 บ้านดอกเข็ม 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 5 

ประชาชน หมู่ท่ี 5 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 5 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

11 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
6 บ้านลานช้างท่าว 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 6 

ประชาชน หมู่ท่ี 6 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 6 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
7 บ้านท่ามะเฟือง 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 7 

ประชาชน หมู่ท่ี 7 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 7 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
8 บ้านทุ่งยาว 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 8 

ประชาชน หมู่ท่ี 8 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 8 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

14 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา 
สมั ครสาธารณสุ ขประจ า
หมู่บ้านโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 
9 บ้านลานไผ่ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ของหมู่ที่ 9 

ประชาชน หมู่ท่ี 9 7,500 
 

7,500 
 

 

7,500 
 
 

7,500 
 

 

7,500 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนหมู่ท่ี 9 ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  1 บ้ านคลองห้ วยยั้ ง
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  1 บ้ านคลองห้ วยยั้ ง
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอ โอดี นขอ งสม เด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  1 บ้ านคลองห้ วยยั้ ง
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่ า ต้ านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่ อ ใ ห้ ก ลุ่ ม เ ป้ า หมาย
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมท่ีถูกต้อง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมท่ีถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  2  บ้ านคลองกลาง
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  2  บ้ านคลองกลาง
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่ า ต้ านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้ านมท่ีถู กต้องได้ด้ วย
ตัวเอง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมท่ีถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  2 บ้านคลองกลาง
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอ โอดี นขอ งสม เด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนและส่งเสริม
การใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ปรุงอาหารเป็นประจ าทุก
วัน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความรู้เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนมีการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
เป็นประจ าทุกวัน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทองโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี 
ได้รับโภชนาการท่ีเหมาะสม
มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

ผู้ปกครองเด็ก 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

เด็กมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
และมี น้ าหนักส่วนสู ง
ตามเกณฑ์ 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทองโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้ เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับประทาน
อาหารท่ีดี มีคุณภาพ 
สะอาดปลอดภัย 
 

นักเรียนในโรงเรียน 
และผู้ปกครอง 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทองโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ า  กรมสมเด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไข
โรคขาดสารไอโอดีน  

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
สามารถป้องกันโรคขาด 
สารไอโอดีนได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการ  
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะ
สตรีสามารถคัดกรองและมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองท่ีถูกต้องสม่ าเสมอ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการตรวจคัด 
กรองมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็มโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็มโครงการ
สื บสานพระร าชปณิ ธ าน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม 

เพื่ อ ให้ คนในหมู่ บ้ านมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 23 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
สามารถตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
และสม่ าเสมอรู้เท่าทัน
มะเร็งเต้านม 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็มโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 
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แบบ ผ.02 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  6 บ้ านลานช้างท่าว
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  6 บ้ านลานช้างท่าว
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอ โอดี นขอ งสม เด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  6 บ้ านลานช้างท่าว
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา 
การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 
0-5 ปี ได้รับความรู้ด้าน
อาหารท่ีจ าเป็นแก่แม่และ
เด็ก 

หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 

จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

หญิ ง ตั้ ง ค รรภ์ และผู้    
ปกครองเด็กมีความรู้ใน
การจั ดหาอาหาร ท่ีมี
ประโยชน์แก่แม่และเด็ก 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  7  บ้ านท่ ามะ เฟื อ ง
โครงการควบคุมโรคหนอน 
พยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่ อ ให้ความรู้ เ รื่ อง โรค
หนอนพยาธิ การป้องกัน
ตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาโรคหนอน 
พยาธ ิ

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,800 6,800 6,800 6,800 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความรู้ เรื่องโรคหนอน 
พยาธิ  มี การป้ องกั น
ตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ ไขปัญหาโรค
หนอนพยาธ ิ

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  7  บ้ านท่ ามะ เฟื อ ง
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่ า ต้ านภั ย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถตรวจเต้านมตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการ
ค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่
เริ่มแรก 

สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
จ านวน 19 คน 

 6,550 6,550 6,550 6,550 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความ รู้ความเข้าใจใน
การตรวจเต้านมตนเอง
อย่างถูกวิธีมีประสิทธิ 
ภาพ 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  7  บ้ านท่ ามะ เฟื อ ง
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอ โอดี นขอ งสม เด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้ เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนและส่งเสริม
การใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ปรุงอาหารเป็นประจ าทุก
วัน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความรู้เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนมีการใช้เกลือ
เ ส ริ ม ไ อ โ อ ดี น ป รุ ง
อาหารเป็นประจ าทุก
วัน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาวโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีความรู้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ ใ นการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาวโครงการ  
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่ อให้ความรู้ เ รื่ องโรค
หนอนพยาธิ การป้องกัน
ตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาโรคหนอน 
พยาธ ิ

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,700 6,700 6,700 6,700 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง โ ร ค
หนอ นพย าธิ  มี ก า ร
ป้องกันตนเอง และมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ ไข
ปัญหาโรคหนอนพยาธิ 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาวโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อบรมให้ความรู้ เรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนและส่งเสริมการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนปรุ ง
อาหารเป็นประจ าทุกวัน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 

 6,650 6,650 6,650 6,650 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความรู้เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนมีการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
เป็นประจ าทุกวัน 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่โครงการ    
สื บสานพระ ราชปณิ ธ าน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม 

เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถตรวจเต้านมตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการ
ค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่
เริ่มแรก 

หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
จ านวน 30 คน 

 7,750 7,750 7,750 7,750 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความ รู้ความเข้าใจใน
การตรวจเต้านมตนเอง
อย่างถูกวิธีมีประสิทธิ 
ภาพ 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่ อ ให้ผู้ปกครองเด็ก มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก
ประกอบอาหารท่ีมีคุณค่า
สารอาหารตามหลักโภชนา 
การอย่างถูกต้อง 

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด
จนถึง 3 ปี 

จ านวน 15 คน 

 6,200 6,200 6,200 6,200 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ปกครองเด็กมีความรู้
ในการประกอบอาหาร
ท่ีมี คุณค่าสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่โครงการ  
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตรและทารก
แรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารและการดูแลสุขภาพ
อนามัยท่ีถูกต้อง เหมาะสม
ตามกลุ่มวัย 

หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร  
จ านวน 14 คน 

 6,050 6,050 6,050 6,050 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นม
บุตรและทารกแรกเกิด
จนถึง 3 ปี ได้รับความรู้
เ กี่ ย วกั บการบริ โภค
อาหาร มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี  เด็ กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามกลุ่มวัย 

ส านักงานปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 

รวม 41 โครงการ - - 305,500 494,200 514,860 397,500 397,500 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ 
รู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติ ก ร รม ในก ารดู แ ล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ท้ังด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติ ท่ีดีต่อการดูแล
สุขภาพให้แข็ งแรงเพื่อ
ด ารงอยู่ ในสังคมอย่างมี
คุณค่า สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ ฯลฯ 

ผู้สู งอายุ ในเขตต าบล
ห้วยยั้ง หมู่ท่ี 1-9 

40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ดู แ ล
สุขภาพตนเอง 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดประชุมให้ความรู้
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
และให้บริการในด้านต่างๆ 
ให้กับประชาชน 

จัดประชุม/ให้บริการ
ประชาชนเดือนละ 1 
หมู่ๆ ท่ี 1-9 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและได้รับการ
บริการด้านต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติดและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนหมู่ท่ี 1-9 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว 
กับโทษของยาเสพติด
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ไมให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์และเฝ้าระวัง
ป้องกันมิให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมา
สู่หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 48,000 38,000 38,000 38,000 38,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยการเล่น
กี ฬาและแข่ งขั นระดั บ
หมู่บ้าน 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาระดับต าบล 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 
พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติดของ
นักเรียนในเขตต าบลห้วยยั้ง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมให้
นักเรียนในเขตต าบลห้วยยั้ง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และรู้รักสามัคคี 

นักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง 
ท้ัง 5 โรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในเขตต าบล
ห้วยยั้งท้ัง 5 โรงเรียน
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิ จกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรี ยนในเขตต าบล
ห้วยยั้ งมี สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี และ
มีความสามัคคี ในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติดในเขต
ต าบลห้วยยั้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมให้
เยาวชนในเขตต าบลห้วยยั้ง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และรู้รักสามัคคี 

เยาวชนในเขตต าบล 
ห้วยยั้ง หมู่ท่ี 1-9 
จ านวน 100 คน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เยาวชนในเขตต าบล 
ห้วยยั้ งมีสุ ขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี และ
มีความสามัคคี ในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมให้
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและรู้
รักสามัคคี 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 2 

ศูนย์/ผู้ปกครอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพแข็งแรง
และมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เ ด็ ก มี สุ ข ภ า พ ก า ย
แข็ งแรง และมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ห้วยยั้งคัพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริมการ
เ ล่ น กี ฬ า  ส ร้ า ง ค ว า ม
สามัคคีในหมู่คณะ 

ประชาชนท่ัวไป  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนท่ั วไปมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มี
สุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ
สุขภาพจิตท่ีดี  และมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ าเภอพรานกระต่าย 

เพื่ อสร้ างความสามั คคี
ระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ตลอดจนเป็นการพัฒนา
สุ ขภาพพลานามั ยของ
ประชาชนและบุคลากรให้
เข้มแข็ง สมบูรณ์ มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ประชาชน ข้าราชการ
อ าเภอพรานกระต่าย 

  10,000 10,000 10,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สามารถสร้ า งความ
สามัคคีระหว่างชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนเป็น
ก า ร พั ฒ น า สุ ข ภ า พ
พลานามัยของประชาชน
และบุคลากรให้เข้มแข็ง 
สมบู รณ์  มี น้ า ใจ เป็ น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

ท่ีท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 340,000 340,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยายเขตลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ส าหรับออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ขยายเขตลานกีฬา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 350,000 
 

   ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีสถาน ท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ท่ั ว ไป ได้ ใ ช้
สถานท่ี ออกก าลั งกาย 
เล่นกีฬา และใช้ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

ปรับพื้นสนาม กว้าง 53 
เมตร ยาว 73 เมตร (คิด
เป็ นพื้ น ท่ี ไม่ น้ อ ยก ว่ า 
3 ,869 ตาราง เมตร ) 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย 
ข น า ด พื้ น ท่ี  3 , 8 6 9 
ตารางเมตร  แบบและ
รายละเอียดเพิ่มเติมให้
เป็นไปตาม อบต.ก าหนด 

 312,545    ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ใช้สถานท่ีในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬาและ
ใช้ในการจัดการแข่งขัน
กีฬา 

กองช่าง 
 

รวม 2 โครงการ - - - 662,545 - - - - - - 
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4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร จั ด
สวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุท่ี
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้ น ไ ป ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ไ ด้ ขึ้ น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับ อปท. ซ่ึงจะได้รับ
ในอัตราแบบขั้นบันได 

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1-9 5,701,200 6,186,000 6,381,600 6,350,400 6,436,800 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ สู งอายุ ท่ีขอขึ้ น
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วย เหลือให้มีความ
เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี  แ ล ะ มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร จั ด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 
ให้แก่  คนพิการท่ีมีสิทธิ
ตามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนด
ท่ีได้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไว้กับ อปท. 

คนพิการ หมู่ท่ี 1-9 1,296,000 1,392,000 1,939,200 2,400,000 2,860,800 ร้อยละ 100 ของ
คนพิการท่ีขอขึ้น
ทะเบียนได้รับเบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

คนพิ ก า ร ได้ รั บ ก า ร
ช่วย เหลือให้มีความ
เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี  แ ล ะ มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรองรับการสงเคราะห์
เบี้ ย ยั ง ชี พผู้ ป่ วย เอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ 
หมู่ท่ี 1-9 

72,000 72,000 72,000 90,000 108,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแจ้ง
ความประสงค์ขอ 
รับเงินได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วย เหลือให้มีความ
เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี  แ ล ะ มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 7,069,200 7,650,000 8,392,800 8,840,400 9,405,600 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยะ 1.เพื่อปลูกจิตส านึกและ
ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการ
อบรมในเรื่องการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง 
2.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3.เพื่อให้ความรู้เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ 
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
รั บ รู้  แ ละตระห นักถึ ง
ปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เรื่องแนวทางให้
การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะได้ 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบ
จากขยะ 
 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปรับปรุ งภูมิ ทัศน์
บริ เ วณ ท่ี ท าการอง ค์ การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์บริเวณท่ีท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

บริเวณที่ท าการ 
อบต.ห้วยยั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการ /
กิจกรรมท่ีส่ งเสริ ม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  การ
จั ดการทรั พยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีน่าอยู่  เป็น
สถานท่ีพักผ่อนให้กับ
ประชาชนผู้ มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดู
สวยงาม 

ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศ น์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

  300,000   จ า น ว น พื้ น ท่ี ท่ี
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศู นย์ พั ฒนา เด็ ก เ ล็ ก
องค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้งมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 220,000 220,000 520,000 220,000 220,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 

เพื่อให้ประชาชนร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่า มีความรู้
ความเข้าใจถึงขั้นตอนการ
ดับไฟป่าอย่างถูกวิธีและ
สร้างแนวร่วมของประชาชน 
ในพื้นท่ีให้สามารถสังเกต 
รู้ ทัน ยับยั้งและป้องกัน 
ไฟป่าในพื้น ท่ีได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ /
กิจกรรมท่ีส่ งเสริ ม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  การ
จั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ ง  
แวดล้อม 

1.ประชาชนในพื้นท่ีมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการดับไฟป่า 
2.ประชาชนรู้ จั กการ
ควบคุมไฟป่าและวิธี การ
ป้องกันไฟป่า รวมไปถึง
การดับไฟป่าอย่างถูกวิธี 
3.ประชาชนรู้ขั้น ตอน
การปฏิบัติตนหากเกิดไฟ
ป่าขึ้นว่าควรท าอะไรก่อน
และหลัง 
4.สร้างจิตส านึกในการ
ตระหนักถึงความ  ส าคัญ
ของทรัพยากรป่าไม ้

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ 
เกียรต ิ

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ถวายความจงรักภักดีแด่
สถาบันพระมหากษัตริย์  

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,   
ผู้ น า ,พนักงาน อบต., 
ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ ง 
แวดล้อม 

ประชาชนแสดงออกถึง
ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี แ ด่
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการเยาวชนรักษ์ป่า รัก
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่ ออบรมให้ ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก ร ะ ตุ้ น
จิตส านึกของเยาวชนให้เกิด
ความรักความ หวงแหนใน
การอนุ รั กษ์ ทรั พยากร 
ธรรมชาติเห็นความส าคัญ
ของความหลาก หลายทาง
ชีวภาพ 
2.เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
3.เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง ดูแล และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ /
กิจกรรมท่ีส่ งเสริ ม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  การ
จั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ ง 
แวดล้อม 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้ า ใจ ในการอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการจิตอาสา 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขอ ง ประ ชาช น ในก า ร
ร่วมกันอนุรักษ์ บ ารุงรักษา 
ใช้ประโยชน์และปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักษาแหล่ง 
น้ า 

ปรับปรุงสภาพแม่น้ า ล า
คลอง แหล่งน้ าสาธารณะ 

  5,000 5,000 5,000 จ านวนโครงการ /
กิจกรรมท่ีส่ งเสริ ม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  การ
จั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ ง 
แวดล้อม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าสาธารณะได ้

ที่ท าการปกครอง  
อ.พรานกระต่าย 
ส านักงานปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 60,000 60,000 85,000 85,000 85,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าโว้งลานให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาอ่างเก็บน้ าโว้งลาน
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาต ิ

จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสถานท่ี ท่ี
ได้ รั บการพัฒนา 
ปรับปรุง ฟื้นฟูเพื่อ
ยกระดั บ ให้ เป็ น
แหล่งท่องเท่ียว 

เขตพ้ืนท่ีต าบลห้วยยั้งมี
แหล่ ง ท่ องเ ท่ี ยวทาง
ธรรมชาต ิ

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติ งานกั บการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และให้ความ 
ส าคัญในการปฏิบัติตน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง 
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้น าท้องถิ่น ฯลฯ 

 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้ เข้ารับการอบรม มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต และให้
ค ว ามส า คั ญ ในก า ร
ปฏิบัติตน ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
แ ละตร ว จสอบกา ร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถี
ประชาธิปไตย/โครงการ/
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ป ร ะ มุ ข แ ล ะ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 

ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง ประชาชน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งและ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ค ว า มรู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปก คร อ ง ใน ร ะ บอ บ
ปร ะช าธิ ป ไ ตย อั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็นประมุขและความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย
เ ลื อ ก ตั้ ง เ กิ ด ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก ใ น สิ ท ธิ 
เสรี ภาพของตนตาม
รัฐธรรมนูญ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี ให้
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งสามารถ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตมี
การพัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง  
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 

 

  14,200 
 

14,200 
 
 

14,200 ผู้ เข้ ารับการอบรม  
มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 
ในการปฏิบั ติ งาน
ร้อยละ 80 
  

ผู้ เข้ ารับการอบรม มี
จิ ตส านึก ท่ีดี น าหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ในการด าเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ 
สู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้  ในการปรับ
พฤติก รรม ให้สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ได้ทบทวน
บทบาทและหน้าท่ีอันพึง
มีต่อตนเอง  ผู้ ร่ วมงาน 
และองค์กร และฝึกคิด 
วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึง
วิ ธี ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
คว ามสามา รถ ในก า ร
ท างานให้กับตนเองเมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหา และ
อุปสรรคในการท างาน
ร่วมกัน พร้อมเสนอแนะ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง  
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 
 

  276,910 276,910 276,910 ผู้เข้ารับการอบรม 
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานร้อยละ
80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ
เ รี ย นรู้  ใ น ก า ร ปรั บ
พฤติกรรมให้สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานปลัด 

5 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลทะเบียน
ท รั พ ย์ สิ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน
และถู กต้ อ ง เป็นธรรม
ส าหรับผู้มาช าระภาษี 

รวบรวมข้อมูลในส่วน
การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

  50,000 50,000 50,000 ร ะ บ บ ส ม บู ร ณ์
สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ
และจัดเก็บภาษีได้ 
100% 

มี ข้ อมู ลรายละเอี ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ 
ของประชาชนไว้ ใ ช้
ส าหรับการจัดเก็บภาษี
และเป็นเครื่ องมือใน 
การเร่งรัดติดตามจัดเก็บ
รายได้อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ า เ ภ อ พ ร า น ก ร ะ ต่ า ย
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่ ว ม ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร  

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ
อ ง ค์ ก ร ปก คร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพราน
กระต่ายในการรวบรวม
ข้อมูลสถานะของภัย ท่ี
เกิ ดขึ้ น  วิ ธี การในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และเป็น
ศูนย์กลางในการประสาน 
งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาภัย
ต่างๆ และศูนย์ประสาน 
งานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

 25,000 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 

25,000 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
พรานกระต่ายได้ใช้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม แก้ไข
ปัญหาในการช่วยเหลือ
ปร ะ ช าช น ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 

ที่ท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
ส านักงานปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 30,000 55,000 396,110 396,110 396,110 - - - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 150 

 

แบบ ผ.02 

7.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค 
ฯลฯ ให้กับประชาชนต าบล
ห้วยยั้ง 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

ร้อยละของการส่ง 
เงินสมทบเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้งได้รับการสร้าง
เสริมด้านสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติ งานกั บการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และให้ความ 
ส าคัญในการปฏิบัติตน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง 
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้น าท้องถิ่น ฯลฯ 

 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้ เข้ารับการอบรม มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต และให้
ค ว ามส า คั ญ ในก า ร
ปฏิบัติตน ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
แ ละตร ว จสอบกา ร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถี
ประชาธิปไตย/โครงการ/
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ป ร ะ มุ ข แ ล ะ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 

ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง ประชาชน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งและ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้ เ ข้ ารั บการอบรมมี
ค ว า มรู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปก คร อ ง ใน ร ะ บอ บ
ปร ะช าธิ ป ไ ตย อั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็นประมุขและความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย
เ ลื อ ก ตั้ ง เ กิ ด ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก ใ น สิ ท ธิ 
เสรี ภาพของตนตาม
รัฐธรรมนูญ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี ให้
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งสามารถ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตมี
การพัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง  
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 

 

  14,200 
 

14,200 
 
 

14,200 ผู้ เข้ ารับการอบรม  
มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 
ในการปฏิบั ติ งาน
ร้อยละ 80 
  

ผู้ เข้ ารับการอบรม มี
จิ ตส านึก ท่ีดี น าหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ในการด าเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 148 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ 
สู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้  ในการปรับ
พฤติก รรม ให้สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ได้ทบทวน
บทบาทและหน้าท่ีอันพึง
มีต่อตนเอง  ผู้ ร่ วมงาน 
และองค์กร และฝึกคิด 
วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึง
วิ ธี ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
คว ามสามา รถ ในก า ร
ท างานให้กับตนเองเมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหา และ
อุปสรรคในการท างาน
ร่วมกัน พร้อมเสนอแนะ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ าง  
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 
 

  276,910 276,910 276,910 ผู้เข้ารับการอบรม 
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานร้อยละ
80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ
เ รี ย นรู้  ใ น ก า ร ปรั บ
พฤติกรรมให้สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานปลัด 

5 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลทะเบียน
ท รั พ ย์ สิ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน
และถู กต้ อ ง เป็นธรรม
ส าหรับผู้มาช าระภาษี 

รวบรวมข้อมูลในส่วน
การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

  50,000 50,000 50,000 ร ะ บ บ ส ม บู ร ณ์
สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ
และจัดเก็บภาษีได้ 
100% 

มี ข้ อมู ลรายละเอี ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ 
ของประชาชนไว้ ใ ช้
ส าหรับการจัดเก็บภาษี
และเป็นเครื่ องมือใน 
การเร่งรัดติดตามจัดเก็บ
รายได้อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ า เ ภ อ พ ร า น ก ร ะ ต่ า ย
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่ ว ม ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร  

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ
อ ง ค์ ก ร ปก คร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพราน
กระต่ายในการรวบรวม
ข้อมูลสถานะของภัย ท่ี
เกิ ดขึ้ น  วิ ธี การในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และเป็น
ศูนย์กลางในการประสาน 
งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาภัย
ต่างๆ และศูนย์ประสาน 
งานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

 25,000 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 

25,000 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
พรานกระต่ายได้ใช้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม แก้ไข
ปัญหาในการช่วยเหลือ
ปร ะ ช าช น ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 

ที่ท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
ส านักงานปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 30,000 55,000 396,110 396,110 396,110 - - - 
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แบบ ผ.02 

7.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค 
ฯลฯ ให้กับประชาชนต าบล
ห้วยยั้ง 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-9 150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

ร้อยละของการส่ง 
เงินสมทบเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้งได้รับการสร้าง
เสริมด้านสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดวางผังเมือง 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ 
ในการอุปโภคและบริโภค
อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ
ตลอดท้ังป ี 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

  2,800,000   ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ าประปา
ไวใ้ช้ในการอุปโภคและ
บริโภคท่ัวถึงเพียงพอ
ตลอดท้ังปี  

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ - - - - 2,800,000 - - - - - 
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 
ต าบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ท่ี 3 บ้าน
ทุ่งน้ าตก ต าบลหนองหั ววั ว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร 

 

3,500,000 
 

    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.1) 

 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 
ต าบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ท่ี 2 บ้าน
เขาทองผางับ ต าบลบ้านน้ าพุ 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
(ท าแล้วงบ อบจ.ฯ) 

 
 

 1,920,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.1) 

 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ ท่ี  6 – หมู่ ท่ี  7   
ต.ห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ท่ี 3 ต.หนอง
หัววัว รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
013 หมู่ท่ี 6 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 850 เมตร 
(ท าแล้วงบ อบจ.ฯ) 

 2,346,000 
 

   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแคทอง   
หมู่ท่ี 3 – บ้านไร่สุขขุม หมู่ท่ี 4 
รหัสสายทาง กพ.ถ 87-006 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,245 เมตร 
(ท าแล้วงบกรมฯ) 

 2,979,500    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ รั บความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.1) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ท่ี 3 บ้าน
แคทอง ต.ห้วยยั้ ง – หมู่ ท่ี  4 
บ้านทุ่งมะหว้า ต.วังตะแบก 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

เสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,784 เมตร 
(ท าแล้วงบจังหวัดฯ) 

 4,149,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.2) 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 สายกลาง 
บ้านบริ เวณบ้ านนายวิ โรจน์   
จันแดง–หมู่ท่ี 2 บ้านคลองกลาง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

(ของบเหลือจ่าย ปี 62) 

 232,500    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.6) 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางสมคิด 
ทิพจร-บ้านนายดวน อินทพงษ์ 
หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 266 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

(ของบเหลือจ่าย ปี 62) 

 492,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.5) 
 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายชลอ 
ม่วงเกตุ  - บ้านนายประสิทธิ์   
โมกมัน หมู่ท่ี 4 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 156 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

(ของบเหลือจ่าย ปี 62) 

 293,000    1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.5) 
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยยั้ง 
เชื่อมหมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 

  2,854,300   1.จ านวนระยะทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.1) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายป้อมยาม หมู่ท่ี 
5 ถึงหมู่ท่ี 6 (คุ้มบางระจัน) 
รหัสสายทาง กพ.ถ 87-010  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,631 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

  4,044,880   1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ถนนไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2563 

11 โครงการเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน 
แคทอง ถึงบ้านคุยประดู่ รหัส
สายทาง กพ.ถ 87-007  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,274 เมตร 

 

  4,204,200   1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ถนนไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

12 โครงการเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่ง
น้ าตกถึงหมู่ ท่ี 7 ท่ามะเฟือง
รหัสสายทาง กพ.ถ 87-013 
(ช่วงบ้านนายเสวก สุวรรณวงศ์ 
– ปากทางเข้าหมู่ท่ี 7 บ้านท่า
มะเฟือง)  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,119 เมตร 

 

   6,992,700  1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ถนนไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
1/2564 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโว้งลาน (เข้า
อ่าง) รหัสสายทาง กพ.ถ 87-
067 หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   4,960,000 
 

 1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ถนนไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
3/2564 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงูอายุต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

ก่อสร้างอาคาร 
ขนาดกว้าง 6.40 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีใช้สอย 
ไม่น้อยกว่า 89.60  

ตารางเมตร 
(งบ พมจ. ปี 61) 

772,500 
 

    ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด 
(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.2) 

 
 

15 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ ่
ตามแบบที่กรมฯ ก าหนด 

 2,959,000 2,959,000 2,959,000 2,959,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ของเด็กก่อนปฐมวัย 

กองการศึกษา 

16 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลานไผ่  หมู่ ท่ี  9 
บ้านลานไผ ่
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและมีสภาพ 
แวดล้อมท่ีด ี

 งานปูกระเบ้ืองพื้นโถง
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร 
จ านวน 69 ตร.ม. 
 งานปูกระเบ้ืองพื้ น
ห้ องครั ว จ านวน 12    
ตร.ม. 
 งานฝ้าเพดานโครง
คร่ าวโลหะชุบสั งกะสี
ห้ องครั ว จ านวน 12   
ตร.ม. 
 งานประตู – หน้าต่าง 
(ห้องเรียนและห้องครัว) 

ประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียม บานเลื่อน (สี
ขาว) กว้าง 1.98 ม. สูง 
1.96 ม. จ านวน 2 ชุด 

ประตูมุ้ งลวด บาน
เลื่อน กว้าง 1.98 ม. สูง 
1.96 ม. จ านวน 4 บาน 

 

 221,800    ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ห้วยยั้ ง ได้มาตรฐานมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  

กองการศึกษา 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.6) 
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แบบ ผ.02/1 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

   ประตูไม้เนื้อแข็ง กว้าง 
0.80 ม. สู ง 1.98 ม. 
จ านวน 1 ชุด 

หน้ าต่ างไม้ เนื้ อแข็ ง 
กว้าง 0.80 ม. สูง 1.08 
ม. จ านวน 21 ชุด 

หน้าต่างมุ้งลวด กว้าง 
0.80 ม. สู ง 1.08 ม. 
จ านวน 21 ชุด 
 งานห้องน้ า 

ตัดผนัง ค.ส.ล. กว้าง 
0.80 ม. สูง 0.90 ม. คิด
เป็นพื้นที่ 0.72 ตร.ม. ก่อ
บล็อคแก้ว จ านวน 16 
ก้อน 

ติ ด ตั้ ง ป ร ะ ตู  PVC 
ขนาด  0 .60x1.60 ม . 
จ านวน 4 บาน 

        

    งานทางลาด กว้ า ง 
1.98 ม. ยาว 3 ม. สู ง 
0.23 ม. 
 งานหลังคาเปลี่ยนเชิง
ชาย ขนาด 1"x8" ยาว 4 
ม. จ านวน 36 แผ่น 
 งานปรั บปรุ งประตู 
(ทาง เข้ าอาคารศูนย์ฯ )
ติดตั้งรางเลื่อน ติดตั้งล้อ
เหล็ก 4 ชุด (1 ชุดมี 2 ล้อ) 
 งานกันสาดโครงหลังคา
เหล็ก กว้าง 1.50 ม. ยาว 
4.20 ม. 
(ของบเหลือจ่าย ปี 62) 
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แบบ ผ.02/1 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง   

1. เพื่อป้องกันอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นกับเด็ก 
2. เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
3. เพื่อความเป็นสัดส่วน
ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ร้ั ว ขนาดกว้ า ง  23 
เมตร ยาว 51 เมตร 
พ ร้ อมป้ า ยชื่ อ ศู น ย์
พัฒนาเด็ ก เล็ กบ้ าน
คลองห้วยยั้งและเสาธง 
(ของบเหลือจ่าย ปี 62)  

 391,000    ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย 
2.ทรั พย์ สิ นของทาง
ราชการไม่สูญหาย 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นสัดส่วนและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.5) 

 

18 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
คลองยางโทน หมู่ท่ี 9 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 3 จุด 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    1,200,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
2/2565 

 

19 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
คลองภูหีบ หมู่ท่ี 9 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 3 จุด 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    1,200,000 
 

ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
3/2565 

 

รวม 19 โครงการ - - 4,272,500 15,983,800 14,062,380 14,911,700 5,359,000 - - - 
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แบบ ผ.02/1 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขุ ดลอกสระหนอง    
ประหลัดทอง หมู่ท่ี 1 บ้านคลอง
ห้วยยั้ง 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกสระกว้าง 64 
เมตร ยาว 79 เมตร 
ลึ ก เ ฉ ลี่ ย  3  เ ม ต ร 
ป ริ ม า ต ร ดิ น ขุ ด 
7,010.40 ลูกบาศก์
เมตร 

(ท าแล้วงบจังหวัดฯ) 

 250,000    ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
(แผนเปลี่ยนแปลง

61-64 ฉ.2) 
 

2 โครงการขุดลอกสระน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 7 

เพื่ อกั ก เก็บ น้ า ไว้ ใช้ ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 

-ขนาดปากสระบน
กว้างเฉลี่ย 60 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 65 เมตร 
-ขนาดก้ นสระล่ า ง
กว้างเฉลี่ย 42 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 62 เมตร 
-ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

(ของบจังหวัดฯ) 

  499,800   ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับ
เพาะปลูก ในช่ วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 
(แผนเพิ่มเติม 
61-64 ฉ.5) 

 

3 โครงการขุดลอกคลองยางโทน 
หมู่ ท่ี  9 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พ ร า น ก ร ะ ต่ า ย  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร เชื่อมหมู่ท่ี 6 ต าบล
ลานหอย อ าเภอบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ปากกว้าง 25 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
ก้นกว้าง 15 เมตร 

ลึก 5 เมตร 

  3,400,000   ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

 
 

4 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
แก้มลิง หมู่ ท่ี 5 ต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพง เพชร  เชื่ อมหมู่ ท่ี  2 
ต า บล น้ าพุ  อ า เ ภอ คี รี ม าศ 
จังหวัดสุโขทัย  

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

เน้ือท่ี 10 ไร่   3,000,000   ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
คลองห้วยยั้ง หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยยั้ง
เชื่อมหมู่ ท่ี  4 ต.วังตะแบก อ.
พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 18 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

ลึก 4 เมตร 
(วางท่อระบายน้ า 2 จุด) 

  2,250,000 2,250,000  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

 
 

6 โครงการขุดลอกคลองยางโทน  
หมู่ท่ี 6 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 15 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

ลึก 3.5 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  1,860,000   ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

7 โครงการขุดลอกคลองภูหีบจาก
สะพาน–ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

 ระยะทาง 1,500 
เมตร 

 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  1,900,000   ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
2/2563 

 

8 โครงการขุดลอกคลองคุยตาหยิ่ง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ท่ี 
4 ต าบลวังตะแบก อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 12 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

ลึก 4 เมตร 

   1,280,000  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

 
 

9 โครงการขุดลอกคลองห้วยยั้ง
พร้อมปรับเกลี่ยลงลูกรังถนน 
คันคลอง หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 18 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

ลึก 5 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   2,350,000  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
2/2564 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการขุดลอกคลองยางโทน  
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 12 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

ลึก 7 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   3,200,000  ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
2/2564 

 

11 โครงการขุดลอกคลองไร่ตาขวัญ
พร้อมปรับเกลี่ยลงลูกรังถนน 
คันคลองและวางท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

ลึก 4 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    1,300,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

12 โครงการขุดลอกคลองยางโทน 
หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

ลึก 4 เมตร 
 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    2,850,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
3/2565 

 

13 โครงการขุดลอกคลองห้วยยั้ง  
หมู่ ท่ี  5 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พ ร า น ก ร ะ ต่ า ย  จั ง ห วั ด
ก าแพง เพชร  เชื่ อมหมู่ ท่ี  1 
ต าบล น้ าพุ  อ า เ ภอ คี รี ม า ศ 
จังหวัดสุโขทัย 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ปากกว้าง 25 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
ก้นกว้าง 15 เมตร 

ลึก 5 เมตร 

    3,400,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กองช่าง 

 
 

รวม 13 โครงการ - - - 250,000 12,909,800 9,080,000 7,550,000 - - - 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด   
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000  
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
*ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ 

   53,300  ส านักงานปลัด 
(ห้องประชุมเล็ก) 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับไฟเบอร์ ขนาด 75x150 ซม. 
จ านวน 1๐ ตัว 

   22,000  ส านักงานปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรมสามขา ขนาด 24 
น้ิว จ านวน 3 ตัว 

    12,000 ส านักงานปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น -  เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  
- เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 
เมตร  ยาว 8 เมตร   
(ปี 63: จ านวน 2 หลัง) 
(ปี 65: จ านวน 2 หลัง) 

  70,000  70,000 ส านักงานปลัด 

5 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera)  
*ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   200,000  ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

2565 
บาท 

6 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ สูง 150 
ซม. กว้าง 120 ซม. ด้านบนใช้ไฟหมุน
สีแดง 220 โวลท์ หลอดไฟขนาด 40 
วัตต ์จ านวน 2 ชุด 

 34,000    ส านักงานปลัด 

7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด 2.5 น้ิว ยาว 
20 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ ว 
จ านวน 4 เส้น 

 9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักงานปลัด 

8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด 1.5 น้ิว ยาว 
20 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ ว 
จ านวน 2 เส้น 

 8,000 8,000 8,000  ส านักงานปลัด 

9 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ข้อแยกสายส่งน้ าสามทางแบบมีวาล์ว
เปิด-ปิด ขนาด 2.5x2.5x2.5 น้ิว 

   9,000  ส านักงานปลัด 

10 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 300 ม.ม. แบบ LED ใช้โซล่า
เซลส์ แบบมีขา พร้อมติดตั้ง 
(ปี 63: จ านวน 4 ชุด) 
(ปี 64: จ านวน 4 ชุด) 

  88,000 88,000  ส านักงานปลัด 

11 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
*ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

    59,000 ส านักงานปลัด 

12 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลว ์   29,000   กองช่าง 
13 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอร์ส ขนาด 3 hp    32,000  กองช่าง 
14 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
รถกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน     2,500,000 กองช่าง 

 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 163 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

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

(๕) 

 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 

 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 

 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)  ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(๕)  

รวม 100  
 

4.3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ท าหน้าที่ ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ก าหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 173 

 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง โดยการสุ่มตัวอย่างจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ จ านวน 200 คน เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

4.4   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่  เนื่องจาก ในพ้ืนที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังช ารุดเสียหาย เป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  คือ 
จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

2. ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

3. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในพื้นที่บางรายยังมีรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่
เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เสริม สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนัก เรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้  

4. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตประชาชน และ
สัตว์ต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  

5. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 6. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 7. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
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๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/
น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังมีน้อย จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมเกือบทุกด้าน  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป 
เนื่องจากงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้งในปีที่ผ่านมา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่
จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านเส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว หญ้า อ้อยและเผาขยะเนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บขยะ  

 


