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ค ำน ำ  
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพันนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแลของหน่วยงานรั  
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 แผนพันนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พันนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพันนาท้องถิ่น 

“โครงการพันนา” หมายความว่า โครงการที่ได้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพันนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพันนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพันนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและการประสานแผนการพันนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพันนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพันนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพันนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพันนาท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

กันยายน  2564 
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รายการตาราง 
 

ตารางท่ี ชื่อตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  
ตารางที่ 3 แสดงอายุของประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง แยกตามช่วงอายุ 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเกณฑ์อายุ 
ตารางที่ 6 แสดงสถิติจ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการให้บริการประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจ าแนกตามประเภทอาชีพ 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนา 
ตารางที่ 14 แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน 
ตารางที่ 15 แสดงรายจ่ายเฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน 
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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  
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลห้วยยั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่ด้านทิศเหนือไปทาง

ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ลาดเท ทางทิศเหนือสุดของต าบลประกอบด้วยพ้ืนที่เชิงเขา มีปุาไม้เบญจพรรณหลายชนิด 
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 

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 ควรสงวนไว้เป็นปุา 

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

จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
- ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี จ านวน 4,162 คน 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลห้วยยั้ง มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 5,279 คน แยกเป็นชาย 2,597 คน หญิง 2,682 คน 
จ านวนครัวเรือน 1,588 ครัวเรือน แยกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือนและประชากร  จ านวน  9  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เพศชาย (คน)  เพศหญิง (คน) รวม 

๑ บ้านคลองห้วยยั้ง 307 401 438 839 

๒ บ้านคลองกลาง 162 274 272 546 

๓ บ้านแคทอง 154 229 255 484 

๔ บ้านไร่สุขขุม 173 279 331 610 

๕ บ้านดอกเข็ม 113 230 254 484 

๖ บ้านลานช้างท่าว 171 312 283 595 

7 บ้านท่ามะเฟือง 129 217 196 413 

8 บ้านทุ่งยาว 76 150 128 278 

9 บ้านลานไผ่ 303 505 525 1,030 

รวมทั้งสิ้น 1,588 2,597 2,682 5,279 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564) 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี 
จ านวนประชากร จ านวน  9  หมู่บ้าน ย้อนหลัง 3 ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-2563) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ บ้านคลองห้วยยั้ง 400 428 400 430 402 431 

๒ บ้านคลองกลาง 274 276 268 270 272 271 

๓ บ้านแคทอง 230 253 234 255 233 254 

๔ บ้านไร่สุขขุม 274 318 277 326 275 328 

๕ บ้านดอกเข็ม 231 254 234 257 232 255 

๖ บ้านลานช้างท่าว 308 288 312 284 310 279 

7 บ้านท่ามะเฟือง 216 196 212 199 216 197 

8 บ้านทุ่งยาว 152 117 145 117 146 120 

9 บ้านลานไผ่ 519 519 507 524 510 526 

รวม 2,600 2,649 2,589 2,662 2,596 2,661 

รวมทั้งสิ้น 5,249 5,251 5,257 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางที่ 3 แสดงอายุของประชากรแยกตามช่วงอายุ 

   ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.25๖๔  
ประชากรในต าบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๑ -9 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 589 528 1,117 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 1,670 1,710 3,380 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 338 444 782 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 2,597 2,682 5,279 
  

 
   โดยแยกประชากรแต่ละหมู่บ้านได้  ดังนี้ 

 

ประชากร หมู่ที่ ๑ บ้านคลองห้วยย้ัง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 86 79 165 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 262 281 543 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 53 78 131 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 401 438 839 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 58 45 103 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 171 167 338 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 45 60 105 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 274 272 546 
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ประชากร หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 49 52 101 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 148 160 308 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 32 43 75 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 229 255 484 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 59 78 137 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 184 191 375 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 36 62 98 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 279 331 610 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 66 52 118 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 136 170 306 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 28 32 60 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 230 254 484 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 81 53 134 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 199 189 388 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 32 41 73 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 312 283 595 
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ประชากร หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 49 35 84 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 139 132 271 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 29 29 58 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 217 196 413 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 42 30 72 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 89 80 169 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 19 18 37 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 150 128 278 
  

 
ประชากร หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  (ปี พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 99 104 203 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 342 340 682 อายุ  ๑๘ – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 64 81 145 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 505 525 1,030 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 8 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเกณฑ์อาย ุ
รายการ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 30 29 59 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 2,129 2,237 4,366 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 2,006 2,150 4,156 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 1,935 2,077 4,012 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 38 0 38 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 36 0 36 
 (แหล่งที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรานกระต่าย ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564) 

 
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 5 แสดงสถิติจ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560- 2564 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง 32 31 31 26 26 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ 29 30 30 17 20 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากระบบ CCIS ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ ปี 2564 

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 0 8 7 13 6 15 15 3 8 75 

รร.บ้านแคทอง 0 2 3 6 5 10 4 3 0 33 

รร.บ้านสุขขุม 0 3 3 2 6 8 12 3 4 41 

รร.บ้านลานช้างท่าว 6 15 5 6 9 3 3 5 8 60 

รร.บ้านลานไผ่ 0 12 18 17 17 18 23 17 21 143 

รวม 6 40 36 44 43 54 57 31 41 352 
(แหล่งทีม่า : ข้อมูลจากระบบ SIS ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564) 

 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

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 าเป็นพื้นฐาน 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 

4.3 อาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีเพียง 1 ครัวเรือนที่ไม่มีการปูองกันอุบัติภัย วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ
ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน ครัวเรือนมีการปูองกันเฝูาระวังในทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

4.4 ยาเสพติด 
สถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ต าบลห้วยยั้ง 
ต าบลห้วยยั้ง ได้มีการด าเนินงานในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถลด

ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ให้เบาบางลงในระยะที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมืออันดีระหว่าง
สถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย ประกอบกับความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่นทั้ง 9 หมู่บ้านในพ้ืนที่ได้ให้
ความส าคัญในการสนับสนุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของปัญหายา
เสพติด การให้ความเอาใจใส่เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

จากการติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลจากผู้น าท้องถิ่นทั้ง 9 หมู่บ้าน 
ได้มีการเสนอข้อมูลในพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากมีการปราบปรามเป็นประจ า มีการออก
ตรวจตราพื้นที่อยู่โดยตลอด ด้านการปราบปรามผู้เสพมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบปรามผู้ค้า ได้
มีการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด 

ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
1. จัดระเบียบสังคมในหมู่บ้านโดยขอความร่วมมือก านัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือหาวิธี

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงได้รับความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยด าเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนในพ้ืนที่และประชาชนซึ่งเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่
ให้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพ่ือน าไปอบรมสั่งสอนบุตรหลานเพ่ือเสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  

3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาโดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
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ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
2. จัดตั้งกลไกในการปฏิบัติงานที่ระบุในค าสั่งและให้มีการด าเนินงานตามเปูาหมาย 
3. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เพ่ือให้

เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้งหันมาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือเป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
6. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ให้แก่ประชาชนตามกฎหมาย จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพปรากฏตามตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
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 760 154 9 923 
พ.ศ.2563 794 162 9 965 
พ.ศ.2564 815 164 9 988 

(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ปี 2555-2563 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ปี 2564 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
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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 ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  มีงบประมาณไม่เพียงพอ  แต่ได้พยายามจัดตั้งจัดหา
งบประมาณในการด าเนินการส่วนนี้  เช่นเดียวกับถนน  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อีกทั้งประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 

  
5.3 การประปา 

ตารางที่ 9 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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การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งไม่มีกิจการประปา โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ้านท าหน้าที่บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้าน
ที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งได้แก้ไขปญัหาโดยการบริการส่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับ
พัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ และพิจารณา
ด าเนินการเมื่อมีงบประมาณ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

 
5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยั้ง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  
ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

 

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 10 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) 4 หมู่ที่ 1,2,9 
2 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 37 หมู่ที่ 1-9 
3 โรงสีข้าว 3 หมู่ที่ 3,4,9 
4 ร้านซ่อมรถ 3 หมู่ที่ 1,9 
5 ร้านอาหาร 5 หมู่ที่ 1,2,3,4,9 
6 ร้านเสริมสวย 2 หมู่ที่ 1,3 
7 เสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 หมู่ที่ 1,2 
8 โรงเลี้ยงไก่ 8 หมู่ที่ 1,4 
9 ฟาร์มเลี้ยงสุกร 5 หมู่ที่ 4 

10 คลีนิก 1 หมู่ที่ 9 
11 ลิสซิ่ง  1 หมู่ที่ 1 
12 โรงเห็ด 1 หมู่ที่ 9 
(แหล่งที่มา : ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
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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 วัดคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1 
2 วัดลานช้างท่าว หมู่ที่ 6 
3 ส านักสงฆ์บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 
 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนา 
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 
- การแตง่งาน   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 ยังมีพ้ืนที่จัดว่าเป็นปุาสงวน อยู่ 1 แห่ง คือ ปุาสงวนแห่งชาติเขาเขียว ซึ่ง
มีพ้ืนที่รวม 3,680 ไร่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นปุาเสื่อมโทรม เนื่องจากมีประชาชนเข้าตัดไม้เพ่ือใช้พ้ืนที่ท าการ 
เกษตร ท าไร่ ใช้ไม้สร้างที่อยู่อาศัย ปุาไม้เบญจพรรณมีหลายชนิด เช่น ไม้มะค่าโขง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และ
ไม้ไผ่หลายชนิด 

 
8.3   ภูเขา 

พ้ืนทีภู่เขาหรือที่สูงชัน มีอยู่ในหมู่ที่ 7,8,9 
 

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

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

เนื่องจากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2563 ยังไม่ได้รับการรับรองข้อมูลจากกรมการพัฒนา
ชุมชน จึงใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2562 เป็นข้อมูลในระดับต าบล 

 
 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 ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตาราง 548 คน 0 คน 0.00 
     สร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค 
 4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 1,077 คร. 37 คร.    3.44 
 5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น 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. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภยัและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 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 - 
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 27. คนสูงอายุ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 687 คน - คน - 
 28. คนพิการ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 56 คน - คน - 
 29. ผู้ปุวยเรื้อรัง 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 บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 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. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภยัอย่างถูกวิธี 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. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังไดร้ับการดูแลจากครอบครัว 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 ที่ไม่ไดเ้รียนต่อและยังไม่มีงานท 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 ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค548 คน 0 คน.     0.00  - 
 2. เด็กแรกได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1 คน 0 คน.     0.00  - 
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ตารางที่ 12 แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อครัวเรือน 

หมู่ที่ 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 บ้านไร่สุขขุม 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 บ้านทา่มะเฟือง 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 13 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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 ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
“ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)” เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบ

และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่ง
จะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ให้
เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ  
 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร 
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อม ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือ
กับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการ
ป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
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 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรมมีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและ
รองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ 
  1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมเน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้ งเชิง
ปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่
ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน  
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  2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและ
สร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะ
และความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน  
  3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่ง
พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้
สอดรับกับทิศทาง และแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่ อผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
ค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจน
เกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ  
  4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  
  5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่    ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรม ในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการพร้อมทั้ง
เป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่ จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถ
ขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล  
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 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
7 ประเด็น ได้แก ่
  1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการ
หล่อหลอม คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต  
  2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแร งงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท า
ผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
  3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัว  ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบการศึกษา เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
 
 

 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 27 

 

  4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และ
คณิตศาสตร์ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทย
มีอาชีพบนฐานพหุปัญญาการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง  
  5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  
  6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่ว มของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย
มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการใน
การพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 
ประเด็น ได้แก่ 
  1) การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง  

 
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
  1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความ
เสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคม
ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
บริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร 
และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  
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  2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับ
การสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้เพ่ือความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
  4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ตาม
ศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตาม
แผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม
เกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่ง
โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน  
  5) พัฒนาความม่ันคงน ้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา
ระบบจัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน ดูแล
ภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมศักยภาพ
และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาความมั่นคงการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง  
  6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ  
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 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
  1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการ  ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดย
อาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
  3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
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  4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
  5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้า นึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มี
ระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ 
มีจิตบริการ ท างาน ในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
  6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคี
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
  7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
  8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี
ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การ
อ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความ
ร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 
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1.2   ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

๑. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓. ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
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เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   
 

1.2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564)  ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ 
ดังนี้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี)  
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและ พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
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 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 
  

เป้าหมาย  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบด้วย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นเมตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมัน่ของนานาชาติต่อประเทศไทย  
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  
 (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
 (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
 (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  
 (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
 (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย  
 (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
 (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบ ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
ราก   ตามหลัก 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน  การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท า
หน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย  
 (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน 
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย  
 (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม  
 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
 (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
 (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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 (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย  
 (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล 
 (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา    
ภิบาล ในสังคมไทย แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
 (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
 (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รั บ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม 
 (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า 
 (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา 16 ขนส่ง 
 (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
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 (6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย  
 (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย 
 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
 (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  
 (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
 (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
 (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าสินค้า
และบริการของไทย 
 (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ     
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 
 (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
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 (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่อง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
 (10) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 (11) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
(๑)  แผนพัฒนาภาคเหนือ  

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสาน
และสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากลพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบ
การผลิตเพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยาย
การค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
สามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-
ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กร ในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและ
โอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.), 2563)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  

 - กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  
 - กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์)  
 - กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
 - กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิง    

ผจญภัย/ กีฬา เพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพักระยะยาว โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
 (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 (2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น ามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  
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 (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่องทั้ง
ระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้าง
ตลาดในรูปแบบ e-tourism  
 (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
 2. พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
 (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการ
น ามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ ให้ตอบสนอง
ต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 
 (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 
 (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC  
 2. พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลาย
รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัด
การด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคม
ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  และ
พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) โดยพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่
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 3. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ
การด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูก
น ามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนา
เครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
 4. พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัย
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมี
ที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้ผู้บริโภค 
 2. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ 
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืช
และสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 
 3. สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต แก่
เกษตรกร เช่น การโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
 5. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยด าเนินการใน
รูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 3. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ บน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ 
จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับ
น้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง 
ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ าของแหล่งน้ าต้นทุน 
 3. แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
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(2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) 

(จังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) 
 
 

ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิม่มูลค่า 
และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค 

2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวในระดับสากล 

เป้าหมายการพัฒนา 

“ศูนย์กลางสินคา้เกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมล้ าคา่                                  
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื ” 

 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
1. พัฒนาการบรหิารจดัการน้ าและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่าง
ครบวงจรด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี  
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพให้
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ และการบริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ประวัตศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) 
เพื่อให้ได้มาตรฐานและปลอดภยัเป็นท่ียอมรับ. 
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานและโลจิสติกส ์

1. ผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มี
คุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและและ
สินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล 
2. สรา้งองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหรรมฐานชีวภาพทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการและฝมีือแรงงานให้มีศักยภาพในการผลติสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3. เช่ือมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เกษตรสุขภาพ และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
และชุมชนมีส่วนร่วม 
4. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ 

ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นที่ 1 การส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบ
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลติและแปรรูป สินคา้เกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์แบบครบวงจรด้วยแนวทางเกษตรสมยัใหม ่
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเสรมิสร้างศักยภาพในการผลติสินค้าชีวภาพใหผู้้ประกอบการ
และฝมีือแรงงาน 

ประเด็นที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และบริการการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้เปน็ท่ีรู้จัก 

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 
1. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรแปรรูปได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรได้รบัมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
3 จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
4. แหล่งน้ าและระบบบรหิารจดัการน้ าได้รับการพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25 แหล่ง 
5. เส้นทางคมนาคมได้รบัการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เส้นทาง 

1. จ านวนผู้มาเยีย่มเยือนท่ีเพิม่ขึน้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อ
ปี) 
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แนวทางการพัฒนาตามประเดน็การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจดัการน้ า 
เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ การขนส่ง ระบบโลจิ
สติกส์ การค้า การลงทุน 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. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
 
 
 
  

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  2  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  2 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  2  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง  2 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

 
(3)  แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดก้าแพงเพชร พ.ศ. 2561 - 2565 
3.1 เป้าหมายการพัฒนา (Development  Goals) 

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

“แหล่งผลิต  แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน  เมือง
ท่องเที่ยวมรดกโลก ธรรมชาติและวิถีชุมชน  สู่สังคมที่เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

3.2  พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร

ปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน  เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน  สู่สังคมที่เข้มแข็ง” 
ภารกิจหลัก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มดีังนี้  

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  
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3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 

3.3 วตัถุประสงค์ (Objective) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) จังหวัดจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาไว้ ดังนี้  

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

เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
5. เพ่ือให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

3.4 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน

ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ธรรมชาติและวิถีชุมชนให้มีศักยภาพ

อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

3.5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

3.5.1  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

    วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
                (1) พัฒนาศักยภาพและปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดยสนับสนุน

การท าเกษตรอย่างยั่งยนืครบวงจร 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 
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                (5) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

                แผนงาน 
แผนงานที ่1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต และปัจจัยพื้นฐานรองรับการผลิต 

                             แผนงานที่ 2 การเพ่ิมผลผลิต แปรรูป และใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิต 
                             แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาด 

3.5.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 
ธรรมชาติและวิถีชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 

                วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3  แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

               แนวทางการพัฒนา 
               (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  โดย

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐาน   
               (2) สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน  เพ่ือฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  และน ามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้า และบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
               (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มี

ศักยภาพ  และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 
               (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสถานบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
(5) พัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ และนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
(6) พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด 

               แผนงาน 
                แผนงานที่ 4 การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

                และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว 

                           แผนงานที่ 6 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
               แผนงานที่ 7 การพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
       3.5.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม ความปลอดภัย

ในชวิีตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และ

สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 
                 แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ 

                (2) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                (3) เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดี  โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ 
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย และสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
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                (5) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

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

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

แผนงานที่ 11 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 

 ๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีหนังสือที่ กพ 51007/ว 1516 ลงวันที่ 7

พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดก าแพงเพชรน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2564 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล พลังงานทดแทน เกษตรปลอดภัย เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

 

พันธกิจ 
 1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ 
 2. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษ์ รักษา บ ารุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 5. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 48 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ท้องถิ่นมีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่มีศักยภาพและรองรับการพัฒนาในอนาคต 
 2. สถานศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานและ
น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ประชาชนมีรายได้พอเพียงและเกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ 
 4.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 5. พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 
 6. การท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาสู่ระดับชาติและระดับสากล 
 7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
5. การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 
 

2.   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1   วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม” 

 
2.2   ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยั้ง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ

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

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
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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 

 
2.4   ตัวช้ีวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง                                

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่น (ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์/ใช้บริการ 

 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
5. 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
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เพิ่มขึ้นหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ร้อยละของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
4. ร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
5. ระบบสมบูรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ
และจัดเก็บภาษีได้ 100% 
6. ร้อยละของเงินอุดหนุนที่น าไปด าเนินโครงการ 

 
2.5   ค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

มุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน อีกทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.6   กลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1   การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุก
เพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มี
คุณภาพ 
2.2  การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

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 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของ
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
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
การพัฒนาการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการทอ่งเที่ยวและธรุกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสรา้งมูลค่า 
เพิ่มอย่างย่ังยืนและกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึงฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
เชื่อม โยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
อนรุักษ์และฟื้นฟูป่าตน้ไม้ให้คงความ
สมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้
ทั่วถึงป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พฒันาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนรว่มของครอบครัวและชมุชน ยกระดับ
ทักษะฝมีือแรงงานภาคบรกิาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ยกระดับเปน็ฐานการผลิตเกษตรอนิทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย เชือ่มโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิม่สูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เพือ่ยกระดับมาตรฐานสูส่ากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย ์
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2566-2570 

 2.8   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
(ฉบับที่ 12) 

 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย ์
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เพือ่ยกระดับมาตรฐานสูส่ากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ธรรมชาติและวิถี
ชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 

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
พื้นฐาน 
 
 
 

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 ์

แผนพัฒนาจังหวัด 
ก าแพงเพชร 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม” 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

(พ.ศ.2561-2565) 
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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 ผู้บริหารและฝุายการเมืองได้มาจากการเลือกตั้ง

จากพื้นที่ ท าให้เข้าใจปัญหาความต้องการของประชาชน 

๑.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมาก
ขึ้นรวมทั้งภารกิจถ่ายโอนต่างๆ  

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

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินงานมีจ านวนมาก 
๔.3 การติดตามประเมินผลแผน ไม่สามารถ

เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ได้กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้จ านวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.
ที่มีอยู่จริงมีน้อย จึงท าให้ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประสบผลส 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 มีฝุุนใน
การสญัจรไปมา 
- ถนนท่ีใช้ในการคมนาคมระหวา่ง
หมู่บ้านยังไม่สะดวก 

- อายุการใช้งานท่ีนาน 
- ขาดแคลนงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

- ปรับสภาพถนน ผิวจราจรให้มี
มาตรฐานเพื่อการสญัจรไปมา 
สะดวก ปลอดภัย 
- ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
- ประสานหน่วยงานภายนอก 

- แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- น้ าส าหรับท าการเกษตรมไีม่เพยีงพอ 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน

การเกษตร ขาดแหล่งกักเก็บน้ าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

- ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าทางธรรมชาติตื้นเขิน 
- ปัญหาภัยพิบตั ิ

มีแหล่งน้ าท่ีไม่เพียงพอ 
ไม่มีแม่น้ าไหลผา่น  

- จัดหางบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน้ า ก่อสร้างฝาย  น้ าล้น 
ฝายกั้นน้ า อ่างเก็บน้ า 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อท าการ 
เกษตร 
- ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/
การช่วยเหลือ 

- ไฟฟูา/แสงสว่าง - ไฟฟูาส่องสว่างทางและทีส่าธารณะ
ไม่ทั่วถึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสญัจรไปมา 

 - ขยายเขตไฟฟูา,ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างให้เพียงพอคลอบคลมุทุก
พื้นที ่

- การประปา - น้ าประปาส าหรบัอุปโภคบริโภคยงัไม่
เพียงพอ และไดม้าตรฐาน 

ปริมาณน้ าประปาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
ของประชาชน 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อผลติประปา 
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
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ด้าน สภาพปัญหา 
สาเหตุของปญัหา/ 

ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

- ระบบการระบายน้ า - การระบายน้ าไม่ดี เกดิน้ าท่วมขังใน
บางพื้นที ่

 - ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อ
ระบายน้ า 

- ระบบจราจร - ไม่มีปูายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ทางแยก 

 - ติดตั้งปูายสญัญาณการจราจร
ต่างๆ ตามจดุเสี่ยง ทางแยก เพื่อ
ปูองกันอุบัติเหต ุ

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 เชิด
ชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
- 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 
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ด้าน สภาพปัญหา 
สาเหตุของปญัหา/ 

ความต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

- การสาธารณสุข - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
เช่น โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID 19) ไข้เลือดออก มีแหลง่
เพาะพันธ์ุยุงลาย 
- ผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาด
การดูแลและผู้ใกล้ชิดไม่มคีวามรู้ในการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ตามบ้านเรือนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ท าความสะอาดทีร่ะบายน้ าและ
สถานท่ีต่างๆ ให้ความรู้ในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย, ฉีดพ่นยาฆ่ายุง 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ดูแลผูปุ้วย ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
- ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโดยการ
ประสานงานระหว่าง อสม.กับ
กองทุน สปสช. 

- การกีฬาและ
นันทนาการ 

- สถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณก์ีฬา
และเครื่องออกก าลังกายมีไม่เพียงพอ 

 - จัดให้มีสนามกีฬา ส่งเสริมการ
กีฬา อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง
ออกก าลังกายที่เพียงพอ 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อท าการเกษตร 

ขาดการอนุรักษ์บ ารุงรักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเมื่อถึงช่วงฤดูเก็บเกีย่วจะเผา
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 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

อบจ.ก าแพงเพชร 
กรมส่งเสริมฯ 

  ด้านเศรษฐกิจ - แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- แผนงานการเกษตร 

  

2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 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 านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
 
 
 

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

รับผิดชอบหลกั สนับสนุน 
5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

เกษตรอ าเภอ 
 

6 การยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง - 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

อ าเภอพรานกระต่าย 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 4 ส านัก/กอง  
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แบบ ผ.01 

2.   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 588,500 1 695,500 - - -  1 643,600 3 1,927,600 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 29,325,500 17 18,884,100 15 11,832,400 19 15,518,400 15 9,199,800 88 84,760,200 
1.3 แผนงานการเกษตร - - 5 4,783,300 5 4,628,080 1 4,570,000 - - 11 13,981,380 

รวม 23 29,914,000 23 24,362,900 20 16,460,480 20 20,088,400 16 9,843,400 102 100,669,180 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

2.1 แผนงานการศึกษา 18 3,665,774 18 3,974,148 18 4,223,741 18 4,508,851 18 4,751,295 90 21,123,809 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

7 246,000 7 246,000 7 246,000 7 246,000 7 246,000 35 1,230,000 

รวม 25 3,911,774 25 4,220,148 25 4,469,741 25 4,754,851 25 4,997,295 125 22,353,809 
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

            

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

4) ยุทธศาสตร์การส่ง เสริมสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 

            

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000 
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แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 24 350,000 24 350,000 24 360,000 24 360,000 24 360,000 120 1,780,000 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000 
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 25 1,550,000 

รวม 38 940,000 38 940,000 38 950,000 38 950,000 38 950,000 190 4,730,000 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

            

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 10 1,100,000 
5.2 แผนงานการเกษตร 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000 

รวม 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 25 1,500,000 
6) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่ง 
ท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

            

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 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 9 191,850 9 191,850 9 191,850 9 191,850 9 191,850 45 959,250 
รวม 9 191,850 9 191,850 9 191,850 9 191,850 9 191,850 45 959,250 

รวมทั้งสิ้น 102 35,377,624 102 30,134,898 99 22,492,071 99 26,405,101 95 16,402,545 497 130,812,239 
 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรปุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่างๆ (ผ.01-ผ.01/1-ผ.02-ผ.02/1-ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03) 
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แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

1 378,000 2 417,000 3 807,100 3 1,010,700 3 1,009,800 12 3,623,400 

รวมทั้งสิ้น 1 378,000 2 417,000 3 807,100 3 1,010,700 3 1,009,800 12 3,623,400 
 
 
 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนใหเ้รียงล าดับต่อจาก แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.02 

2.   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการประปา 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 

เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เข้าสู่แหล่งประปาหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 3 
เฟส พร้ อมติ ดตั้ งหม้ อ
แปลงขนาด 30 KVA 
พร้อมปักเสาพาดสายและ
เชื่อมต่อระบบเข้าสู่แหล่ง
ประปา โดยอุปกรณ์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

588,500     ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- ระบบประปาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการประปา 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เข้าสู่แหล่งประปาหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 3 
เฟส พร้ อมติ ดตั้ งหม้ อ
แปลงขนาด 30 KVA 
พร้อมปักเสาพาดสายและ
เชื่อมต่อระบบเข้าสู่แหล่ง
ประปา โดยอุปกรณ์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 695,500    ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- ระบบประปาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
รอบสระหนองประหลัดทอง 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

มีสวนสาธารณะส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและการออกก าลัง 
กาย กิจกรรมสันทนาการ 
การพักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 308.00 
เมตร ด าเนินการจัดสวน 
สาธารณะ งานบล็อกทาง 
เดินกว้าง 1.00 เมตร งาน
ท่ีน่ังพร้อมแท่นคอนกรีต 
ขนาด 1.00x2.50 เมตร 
จ านวน 10 จุด งานปลูก 
หญ้ านวลน้อย จ านวน 
308 ตารางเมตร ปลูกต้น
ชาฮกเกี้ยนรูปทรงกระบอก
และไม้คลุมดินพร้อมจัด
ตกแต่งให้สวยงาม ฯลฯ 

    643,600 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม    
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนได้มีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 
ท ากิ จกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

กองช่าง 
1/2570 

รวม 3 โครงการ - - 588,500 695,500 - - 643,600 - - - 
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แบบ ผ.02 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ กสายบ้ านนายตี๋     
ถมทอง – นานายสุเทพ โพธิบัล
ลังค์ หมู่ท่ี 2 บ้านคลองกลาง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 267 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

505,500     1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2566 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลานไผ่  หมู่ ท่ี  9 
บ้านลานไผ ่
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 73 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

136,500     1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2566 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ส า ย บ้ า นน า ย
ประสิทธิ์ พุทธโคตร – แก้มลิง
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่ 
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

233,900     1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2566 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท 
อินทพงษ์ หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

93,800     1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2566 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายลําใย – 
นานางสายทอง อินทพงษ์ หมู่ท่ี 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 296,000    1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2567     
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางกอแก้ว 
คุ้มภัย – ไร่นายดํารง หงษ์ยนต์ 
หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 378,000    1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2567 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางเชิญ – 
บ้านนายสุดเขต จันแดง หมู่ท่ี 
1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 54 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

 114,700    1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2567     

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสําราญ 
วารีย์  – บ้านนายชรัส วารีย์   
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

  288,300   1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2568 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางทองสิน 
บดีรัฐ หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วย
ยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

  188,600   1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2/2568 

 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายเลี้ยง 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

  188,600   1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง 69 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ มเหล็ กสายเลี ยบคลอง
มะดัน – บ้านนายเรียง หมู่ท่ี 1 
บ้านคลองห้วยยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 856 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   1,640,500  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 

 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายเกรียง
ศักดิ์ – บ้านนายประเจิด หมู่ท่ี 
5 บ้านดอกเข็ม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   378,000  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 

 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้าน
ลานช้างท่าว – บ้านนางทอง
เพียร บดีรัฐ หมู่ท่ี 6 บ้านลาน
ช้างท่าว 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   395,500  1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุวรรณ 
นามวงศ์ษา – บ้านนายขุนอาจ 
ดงบัง หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ ่
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 73 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

   136,500  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 

 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก 
ขอนทอง หมู่ ท่ี  1 บ้านคลอง
ห้วยยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 23 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

   42,900  1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
3/2569     
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสนอง  
ดีบุญ – สระใหญ่) หมู่ท่ี 4 บ้าน
ไร่สุขขุม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

    327,500 1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2570 

 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายยงค์ 
รุกขชาต–ินานายเพชร อินกรัด 
หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 213 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

    403,400 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2570 

 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเข้าวัด หมู่ท่ี 7 
บ้านท่ามะเฟือง 
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

    188,600 1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2570 

 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายเกษม 
อยู่กรัด – สระใหญ่ หมู่ ท่ี  7 
บ้านท่ามะเฟือง 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 111 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

    210,200 1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2570 

 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก สายนานายตั้ ง    
รอดกสิกรรม – นานางเสนาะ 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,630 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

    3,107,700 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรัง หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 
 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

จุดท่ี 1 สายบ้านนาย
ขจร  คะระออม กว้าง 
3 เมตร สูง 0.50 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
(43,400 บ.) 
จุดท่ี 2 สายบ้านพอดี  
พลภักดิ์ กว้าง 3 เมตร 
สูง 0.50 เมตร ยาว 
54 เมตร (49,000 
บ.) 
จุดท่ี 3 สายบ้านนาย
สิน เน้ือไม้ กว้าง 3 
เมตร สูง 0.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
(43,300 บ.)  
จุดท่ี 4 สายบ้านนาย
ฟื้น กล้าหาญ กว้าง 3 
เมตร สูง 0.50 เมตร 
ยาว 38 เมตร 
(37,800 บ.) 
จุดท่ี 5 สายบ้านนาย
ชัยรัตน์ กล้าหาญ 
กว้าง 3 เมตร สูง 
0.50 เมตร ยาว 40 
เมตร (43,300 บ.) 

216,800     1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2566 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายถนนลาดยาง – สระ
นายสน่ัน เมฆดินแดง หมู่ท่ี 6 
บ้านลานช้างท่าว 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร สูง 
0.50 เมตร ยาว 150 

เมตร 
 

72,300     1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2566 

 

23 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรั งสายบ้านนางชุมพร – 
บ้านนางสุพรรษา หมู่ท่ี 1 บ้าน
คลองห้วยยั้ง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3 เมตร สูง 
0.50 เมตร ยาว 220 

เมตร 

72,800     1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
3/2566 

 

24 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายหลักกิโลเมตรท่ี 20 – 
ไร่นายทวีป หงษ์ยนต์ หมู่ท่ี 7 
บ้านท่ามะเฟือง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร สูง 
0.50 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

 

 1,383,700    1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2567 

 

25 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรั งสายหน้าวัด – นานาง
สังวาล อุดมสุข หมู่ ท่ี 6 บ้าน
ลานช้างท่าว 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3 เมตร สูง 
0.50 เมตร ยาว 355 

เมตร 
 

 117,400    1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2567 

 

 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง 73 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดสายนานาย
ประนอม – นานายสมจิตร   
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทอง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  

ยาว 1,600 เมตร 
 

  738,900   1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2568 

 

27 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายเลียบคันคลองห้วยยั้ง 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3.50 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  

ยาว 1,100 เมตร 
 

   453,500  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2569 

 

28 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายเลียบคันคลองคุยตา
หยิ่งจากนานางขวัญฤทัย – นา
นายรวม หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  
ยาว 190 เมตร 

 

   83,800  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2569 

 

29 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายเลียบคันคลองไร่ตา
ขวัญ หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  
ยาว 570 เมตร 

 

    251,600 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
3/2570 

 

 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง 74 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดสายคันคลอง
แก้มลิง – ทดนายมูล กลีบบัว 
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทอง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  

ยาว 1,600 เมตร 
 

    738,900 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2570 

 

31 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายทุ่งยาว – ป่าชุมชน 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ ่

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ถนนพูนดินผิวจราจรลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

 

    332,700 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายจเร  - 
บ้านนายทัง หมู่ ท่ี  3 บ้านแค
ทอง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

331,000 
 

    1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2566 

 

33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายศรี – 
บ้านนายทัง หมู่ ท่ี  3 บ้านแค
ทอง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 181,900    1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการปรับปรุง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2567 

 

 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง 75 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยั้ง 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทางมาติดต่อ
ราชการ 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 688 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 1,555,000    1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการปรับปรุง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
เดินทาง 

กองช่าง 
 

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ 
มาน้อย – บ้านนายตี๋ ถมทอง 
หมู่ท่ี 2 บ้านคลองกลาง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   360,900  1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 

 

36 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายบ้านนายเล็ก – บ้าน
นายตี๋  ถมทอง หมู่ ท่ี  5 บ้าน
ดอกเข็ม 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

สูง 0.20 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

 

 84,400    1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2567 

 

37 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดสายกลางทุ่ง 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

สูง 0.20 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

 

  189,900   1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2568 

 

 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง 76 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านนายลําใย – แก้มลิง 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 

เ พื่ อ แก้ ไ ข ปั ญ หา แล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้ มี ความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร สูง 0.15 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 

 

  176,300   1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
3/2568 

 

39 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายบ้านนายไกว – คลอง
ลานจิก หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

สูง 0.20 เมตร   
ยาว 564 เมตร 

 

   118,900  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2569 

 

40 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายไร่ผัก – คลองยางโทน 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

สูง 0.20 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร 

 

   211,000  1.จํานวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

41 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายนานายลํายงค์–ตีนเขา 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

สูง 0.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

 

   256,300  1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
1/2569 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายท้ายวัด – แก้มลิง หมู่ท่ี 1 
บ้านคลองห้วยยั้ง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร สูง 0.15 เมตร 
ยาว 1,670 เมตร 

 

    267,700 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
2/2570 

 

43 โครงการปรับปรุงถนนพูนดิน
ลูกรังสายประปาคลองยางโทน 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 
87 -059 หมู่ ท่ี  7 บ้ านท่ า
มะเฟือง 

เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญห า แ ล ะ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรไปมาให้มีความ
สะดวก และปลอดภัย 
 

ปรับปรุงถนนพูนดิน 
ผิวจราจรลงลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
สูง 0.20 เมตร ยาว 

3,000 เมตร 
 

    949,600 1.จํานวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

44 โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อม
กําแพงปากท่อ (นายประจบ    
ดีบุญ) หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

เพื่อระบายนํ้าให้เกษตรกร 
มีนํ้าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่อระบายนํ้า คสล.ขนาด 
ศก.1.00x1.00 เมตร  
(มอก.3) จํานวน 7 ท่อน 
พร้อมคอนกรีตรองพื้น 
และก่อสร้างกําแพงปาก

ท่อ 2 จุด 

38,600     ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี นํ้าใช้ใน
ก า ร เ ก ษต ร อ ย่ า ง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2566 

 

45 โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อม
กําแพงปากท่อ (นานายสัมฤทธิ์) 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 

เพื่อระบายนํ้าให้เกษตรกร 
มีนํ้าใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ท่อระบายนํ้า คสล.ขนาด 
ศก.1.00x1.00 เมตร  
(มอก.3) จํานวน 24 

ท่อน พร้อมคอนกรีตรอง
พื้น และก่อสร้างกําแพง

ปากท่อ 2 จุด 

106,600     ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี นํ้าใช้ใน
ก า ร เ ก ษต ร อ ย่ า ง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2566 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

46 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
จากบ้านนายอาริยะ อินทพงษ์ 
– คลองห้วยยั้ง หมู่ท่ี 1 บ้าน
คลองห้วยยั้ง 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของนํ้าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายนํ้า คสล.รูป
ตัวยู พร้อมฝารางเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 96 เมตร 

  291,400   ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
1/2568 

 

47 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน
ลานช้างท่าว 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของนํ้าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายนํ้า คสล.รูป
ตัวยู พร้อมฝารางเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 513 เมตร 

  1,479,000   ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้าน
แคทอง 

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของนํ้าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายนํ้า คสล.รูป
ตัวยู พร้อมฝารางเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 353 เมตร 

   1,019,800  ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
1/2569 

 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
สายกลางบ้าน หมู่ ท่ี  9 บ้าน
ลานไผ ่

เพื่อป้องกันการท่วมขัง
ของนํ้าไม่ให้ไหลเข้าบ้าน 
เรือนของประชาชน 

รางระบายนํ้า คสล.รูป
ตัวยู พร้อมฝารางเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

   3,452,000  ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
2/2569 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

50 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กนานาง  
บุญมี บดีรัฐ หมู่ท่ี 1 บ้านคลอง
ห้วยยั้ง 

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

2.10x2.10x5.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง มุมเฉียง 

15 องศา 

766,100     ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2566 

 

51 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองภูหีบ 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว 

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

2.10x2.10x4.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง มุมเฉียง 

15 องศา 

 284,000    ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2567 

 

52 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองยาง
โทน หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ ่

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

2.40x2.40x5.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง มุมเฉียง 

15 องศา 

  371,000   ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2568 

 

53 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กนานาย
วิเชียร สาคูณ – ป่าชุมชน หมู่ท่ี 
9 บ้านลานไผ่ 

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

2.40x2.40x5.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง มุมเฉียง 

15 องศา 

   371,000  ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองลาน
มะเม่า หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

1.80x1.80x4.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง มุมเฉียง 

15 องศา 

   231,100  ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
1/2569 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

55 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
บ้านไร่สุขขุม 

1.เพื่อระบายนํ้าในช่วงนํ้า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 

2.40x2.40x5.00 ม.
ชนิด 2 ช่อง พร้อมประตู
ชุดหมุนบานเลื่อน มุม

เฉียง 15 องศา 

    793,100 ความพึงพอใจของ  
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหานํ้าท่วมขัง
เ กษตรก รมี นํ้ า ใ ช้    
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
 

56 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมลงระบบสูบนํ้าประปา 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง 

เพื่อเพิ่มแหล่งนํ้าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบนํ้า
ในการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล ลงท่อ 
พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ขนาด ศก. 
6 น้ิว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้ งแต่  43 -100 
เมตร  พร้ อมติ ดตั้ ง
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
นํ้าได้ 2 hp และติดตั้ง
ตู้คอนโทรน 

262,800     ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้นํ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ทําให้มีแหล่งน้ําดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
นํ้าเพียงพอต่อความ
ต้ องการ  เป็ นการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

57 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมลงระบบสูบนํ้าประปา 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง 
(กลุ่มคลองมะดัน) 

เพื่อเพิ่มแหล่งนํ้าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบนํ้า
ในการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล ลงท่อ 
พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ขนาด ศก. 
6 น้ิว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้ งแต่  43 -100 
เมตร  พร้ อมติ ดตั้ ง
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
นํ้าได้ 2 hp และติดตั้ง
ตู้คอนโทรน 

 262,800    ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้นํ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ทําให้มีแหล่งน้ําดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
นํ้าเพียงพอต่อความ
ต้ องการ  เป็ นการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมลงระบบสูบนํ้าประปา 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

เพื่อเพิ่มแหล่งนํ้าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบนํ้า
ในการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล ลงท่อ 
พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ขนาด ศก. 
6 น้ิว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้ งแต่  43 -100 
เมตร  พร้ อมติ ดตั้ ง
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
นํ้าได้ 2 hp และติดตั้ง
ตู้คอนโทรน 

 262,800    ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้นํ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ทําให้มีแหล่งน้ําดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
นํ้าเพียงพอต่อความ
ต้ องการ  เป็ นการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
2/2567 

59 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมลงระบบสูบนํ้าประปา 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 

เพื่อเพิ่มแหล่งนํ้าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบนํ้า
ในการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล ลงท่อ 
พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ขนาด ศก. 
6 น้ิว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้ งแต่  43 -100 
เมตร  พร้ อมติ ดตั้ ง
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
นํ้าได้ 2 hp และติดตั้ง
ตู้คอนโทรน 

  262,800   ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้นํ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ทําให้มีแหล่งน้ําดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
นํ้าเพียงพอต่อความ
ต้ องการ  เป็ นการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
2/2568 

60 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมลงระบบสูบนํ้าประปา 
หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 

เพื่อเพิ่มแหล่งนํ้าดิบและ
ประสิทธิภาพการสูบนํ้า
ในการผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขุดบ่อบาดาล ลงท่อ 
พีวีซี ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ขนาด ศก. 
6 น้ิว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้ งแต่  43 -100 
เมตร  พร้ อมติ ดตั้ ง
เครื่องสูบนํ้าชนิดจม 
นํ้าได้ 2 hp และติดตั้ง
ตู้คอนโทรน 

    262,800 ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้นํ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ทําให้มีแหล่งน้ําดิบท่ี
เพียงพอต่อการผลิต
ประปาหมู่บ้านและมี
นํ้าเพียงพอต่อความ
ต้ องการ  เป็ นการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
2/2570 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

61 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก 
ประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
บ้านทุ่งยาว 

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ท่ี
สํ าหรับประชุมหรื อจั ด
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 
เมตร ต่อเติมเพิ่ม 1 
ห้อง ขนาดกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 12 เมตร ปู

กระเบื้องพื้น ฯลฯ 

635,000     ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีสําหรับจัด
ประชุมและกิจกรรม
ต่ างๆ ท่ี เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองช่าง 
1/2566 

 

62 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก 
ประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
บ้านลานไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ท่ี
สํ าหรับประชุมหรื อจั ด
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ขนาด

กว้าง 8 เมตร ยาว 21
เมตร ปูกระเบื้องพื้น 

ฯลฯ 

866,400     ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีสําหรับจัด
ประชุมและกิจกรรม
ต่ างๆ ท่ี เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองช่าง 
1/2566 

 

63 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก 
ประสงค์ หมู่ ท่ี  1 บ้านคลอง
ห้วยยั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ท่ี
สํ าหรับประชุมหรื อจั ด
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ต่อยื่นอาคารโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก ภายใน
ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อม
เดินระบบระบายนํ้า 
พื้นกรุกระเบื้องพร้อม

ติดตั้งประตูและ
หน้าต่างช่องแสง ฯลฯ 

    419,500 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีสถานท่ีสําหรับจัด
ประชุมและกิจกรรม
ต่ างๆ ท่ี เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองช่าง 
4/2570 

 

64 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
ประจําหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 9 บ้าน
ลานไผ ่

เพื่อให้ เกษตรกรมีลาน
ตากผลผลิตการเกษตร 
และแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรท่ี
ขาดแคลนสถานท่ีตาก
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ก่อสร้างลานตากข้าว 
คสล.ขนาดกว้าง 

22.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 
34.00 เมตร 

    446,500 ความพึงพอใจของ 
ผู้ ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีลานตาก
ผลผลิตการเกษตร  

กองช่าง 
1/2570 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

65 โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(ทางลาด) 

เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้กับผู้พิการท่ีมา
ติ ดต่ อ ร าชการภาย ใน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยั้ง 

ทางลาดผู้พิการพร้อม
ราวแสตนเลสเพื่อการ
จับยึด 

 56,400    ความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เป็นการให้บริการผู้
พิ ก า ร ท่ี ม า ติ ด ต่ อ
ราชการภายในองค์ 
การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยั้ง 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมท่ีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยั้ง 

เพื่อปรับปรุง หรือต่อเติม
ท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยั้ง 

ปรับปรุง/ต่อเติม 
อบต.ห้วยยั้ง 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

อ า ค า ร ท่ี ทํ า ก า ร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยั้ งมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อ
รองรับการมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

รวม 66  โครงการ - - 4,838,100 5,477,100 4,674,800 9,651,700 9,199,800 - - - 
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แบบ ผ.02 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า
เพื่อการเกษตรบริเวณที่พักสงฆ์ 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่ 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกสระใหม่ขนาด
ปากสระกว้าง 38 เมตร 
ยาว 130 เมตร พร้อม
ขนส่งท้ิงดินระยะทาง 
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

 717,400    ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
1/2567 

2 โครงการขุดลอกคลองบริเวณ
นานายชะลอ ม่วงเกตุ หมู่ท่ี 4 
บ้านไร่สุขขุม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ขนาดปากคลองกว้าง 
19 เมตร ก้นคลองกว้าง 
6 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
พร้อมขนส่งท้ิงดินระยะ 

ทาง 2 กิโลเมตร 

 631,900    ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
2/2568 

 

3 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า
เพื่อการเกษตรบริเวณนานาย
ถาวร ทองจันทร์ หมู่ท่ี 6 บ้าน
ลานช้างท่าว 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกสระใหม่ขนาด
ปากสระกว้าง 78 เมตร 
ยาว 143 เมตร พร้อม
ขนส่งท้ิงดินระยะทาง 
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

  215,900   ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
1/2568 

 

4 โครงการขุดลอกคลองลาน     
มะเม่าจากนานายสมบัติ – นา
นายจเร บุญมาก หมู่ท่ี 7 บ้าน
ท่ามะเฟือง 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

ขนาดปากคลองกว้าง 
18 เมตร ก้นคลอง

กว้าง 6 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 5.5 เมตร ยาว 

500 เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดินคันทางและลง

ลูกรังผิวจราจร 

  922,000   ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
2/2568 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ
รถยนต์ข้ามได้ (บริเวณนานาย
วิรัช) หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรและเป็นเส้น 
ทางการคมนาคมขนส่ง 

ขนาดทางรถกว้าง 4 
เมตร ความสูงสันฝาย 
2 เมตร ความลาดชัน
ฝาย 1:2 ยาว 22 

เมตร พร้อมเรียงหิน
หลังฝายทุกด้าน 

 522,700    ความพึงพอใจของผู้
ได้ รั บประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
1/2567 

 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ
รถยนต์ข้ามได้ (คลองยางโทน 1) 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่ 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรและเป็นเส้น 
ทางการคมนาคมขนส่ง 

ขนาดทางรถกว้าง 4 
เมตร ความสูงสันฝาย 
2 เมตร ความลาดชัน
ฝาย 1:2 ยาว 14 

เมตร พร้อมเรียงหิน
หลังฝายทุกด้าน 

 331,300    ความพึงพอใจของผู้
ได้ รั บประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
2/2567 

 

7 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล ้น
คลองลานตาแก ่น  หมู ่ที ่ 2 
บ้านคลองกลาง 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรและเป็นเส้น 
ทางการคมนาคมขนส่ง 

ด าเนินการรื้อสกัดผนัง
ฝายของเดิม ขนาดสูง 
2 เมตร กว้า 2 เมตร 

หนา 0.20 เมตรพร้อม
เสริมเหล็กขนาด  

ศก.6 มม. 

  9,180   ความพึงพอใจของผู้
ได้ รั บประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
1/2568 

 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ
รถยนต์ข้ามได้ (คลองยางโทน 2) 
หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่ 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรและเป็นเส้น 
ทางการคมนาคมขนส่ง 

ขนาดทางรถกว้าง 4 
เมตร ความสูงสันฝาย 
2 เมตร ความลาดชัน
ฝาย 1:2 ยาว 14 

เมตร พร้อมเรียงหิน
หลังฝายทุกด้าน 

  331,300   ความพึงพอใจของผู้
ได้ รั บประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
2/2568 

 

รวม 8  โครงการ - - - 2,203,300 1,478,380 - - - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กนักเรียนเพื่อให้ได้รับ
อาหารเสริมครบตามหลัก
โภชนาการและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อง ค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 2 
ศูนย์ 
- ค่าอาหารเสริม (นม)
ให้แก่ โรงเรี ยนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง จ านวน 5 
แห่ง 

282,155 
 
 
 
 

756,899 
 

317,515 
 
 
 
 

810,553 

352,876 
 
 
 
 

854,625 

388,236 
 
 
 
 

900,615 

423,597 
 
 
 
 
938,938 

1.เด็กนักเรียนร้อย
ละ  90 มี สุ ขภาพ
อนามัยท่ีดี มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
2.เด็กนักเรียนร้อย
ล ะ  1 0 0  ไ ด้ รั บ
อาหารเสริม (นม) ทุก
วัน 

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

กองการศึกษา 

2 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 

411,600 470,400 529,200 588,000 646,800 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 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 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 

142,800 163,200 173,600 204,000 216,400 เด็กร้ อยละ 80 มี
พัฒนาการ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ 

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

กองการศึกษา 

4 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 

12,800 15,200 17,600 20,000 22,400 เด็กร้อยละ 100 
ได้รับหนังสือเรียน
ครบทุกคน 

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

กองการศึกษา 

5 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 

12,800 15,200 17,600 20,000 22,400 เด็กร้อยละ 100 
ได้รับอุปกรณ์การ
เรียนครบทุกคน 

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

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าเครื่อง 
แบบนักเรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ ศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

19,200 22,800 26,400 30,000 33,600 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 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

ส นั บส นุ น ค่ า กิ จ ก ร ร ม
ผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ ศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จ านวน 
2 ศูนย์ 

27,520 32,680 37,840 43,000 48,160 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 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง 
ชาต ิ

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 

9 โครงการใช้ความรู้และวิธีการ
เอาตั วรอดจากอุ บั ติ 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 50,000 - เด็กร้อยละ 80 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกัน ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ (จากการ
สังเกตของครู) 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

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

กองการศึกษา 

10 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง 
ประเทศส าหรับเด็กนักเรียนใน
เขตต าบลห้วยยั้ง 

เ พื่ อ พั ฒนา ทั ก ษะทา ง
ภาษาด้านการฟัง และการ
พูดภาษาต่างประเทศให้
นักเรียนในเขตต าบลห้วย
ยั้ง 

เด็กนักเรียนชั้น ป.5-6 
โรงเรี ยนในเขตต าบล 
ห้วยยั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนมีความ 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนในเขตต าบล
ห้ วยยั้ ง ได้ รั บความรู้
ทักษะด้านการฟัง การ
พูดภาษาต่าง ประเทศ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 อุ ดห นุ นโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการ
จ้ าง เหมาจั ดท าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหารครบ 
5 หมู่  และครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
ในเขตต าบลห้วยยั้ ง 
จ านวน 5 แห่ง 

1,659,000 1,785,600 1,873,000 1,974,000 2,058,000 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 

12 โครงการฝึกอาชีพเด็กและ
เยาวชนต าบลห้วยยั้ง 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม
ท่ีสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้ 
กับครอบครัว 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้ใช้ เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครัว 
3.เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างต่อ 
เน่ือง 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลห้วยยั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนร้อย
ละ 80 มีความพึง 
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ
เสริมสามารถเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวได้  
2.เด็กและเยาวชนได้ 
ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครัว 

กองการศึกษา 

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง
ห้วยยั้งโครงการส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ ทักษะพัฒนาอาชีพ 
(ช่างปูกระเบื้อง) 

เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้
และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาชีพงานปูน 

นักเรียนชั้น ป.5 – 6  21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กสามารถฝึกทักษะ
พัฒนาอาชีพงานปูนได ้

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทอง
โครงการฝึกทักษะพัฒนา
อาชีพงานปูน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจทักษะพื้นฐาน
ด้านอาชีพงานปูนเบื้องต้น 

นักเรียนชั้น ป.4 – 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 
ศึกษาปีท่ี 4-6 สามารถ
เรียนรู้ทักษะอาชีพงาน
ปูนจากประสบการณ์
ตรง 

กองการศึกษา 

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขขุม
(อนุสรณ์พลยงค์) โครงการ 
ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพงาน
ปูน 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพ 
2.เพื่ อเป็นแนวทางให้
นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
สุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 
6 

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

นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะด้ านอาชีพ  มี
ทางเลือกและโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน 
ช้างท่าวโครงการเรียนรู้ตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน 

นั ก เ รี ย นชั้ นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5–6 ด าเนิน
โคร งก า ร เ ศรษฐ กิ จ
พอเพียง 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

นั ก เ รี ยนชั้ นประถม 
ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5  – 6 
สามารถเรี ยนรู้ หลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

กองการศึกษา 

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่
โครงการฝึกอาชีพงานปูนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้ าใจและทักษะ
พื้นฐานด้านอาชีพงานปูน
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และพัฒนาไปสู่งานอาชีพ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ทุกคนได้ รั บ 
การฝึกอาชีพงานปูน
เบื้องต้น 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการกิจกรรม 
 

นักเรียนได้รับการฝึก
อาชีพงานปูนเบื้องต้น 
นักเรียนมีทักษะอาชีพ
งานปูน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และป้องกันปัญหายาเสพ
ติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ลานไผ ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรียนร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

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

กองการศึกษา 

รวม 18  โครงการ - - 3,665,774 3,974,148 4,223,741 4,508,851 4,751,295 - - - 
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แบบ ผ.02 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โคร งการอ นุรั กษ์ สืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

เด็กและเยาวชน 
 

30,000 30,000 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 

2 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 60,000 60,000 เด็ก เยาวชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

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

กองการศึกษา 

3 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะเด็ กและ
เยาวชนในเขตต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนพร้อมใจ
กันสวดมนต์และประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธ ศาสนา
และน าไปใช้ในการด ารง 
ชีวิต 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง  

30,000 30,000 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 

4 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความ 
สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค น ใ น
ครอบครัวและเป็นการขอ
พรและขอขมาผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1-9 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการส่งเสริมกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามในครอบครัว 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้ านต าบล
ห้วยยั้งโครงการกิจกรรมสารท
ไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่ วมแข่ งขันกวนกระยา
สารทในงานสารทไทย
กล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร 

กลุ่มแม่บ้านต าบลห้วยยั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
ร้อยละ 80 มีความ 
พึงพอใจในการจัด 
กิจกรรม 

เป็นการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีของจั งหวั ด
ก าแพงเพชร 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
จัดงานประเพณีสารทไทย
กล้ วย ไข่  และของดี เมื อง
ก าแพงเพชร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดี ง าม ขอ ง ชาวจั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร, เพื่อส่งเสริม
อาชีพเพิ่ มรายได้ ให้กั บ
ประชาชน 

ด าเนินการจัดขบวนแห่
ร ถก ล้ ว ย ไ ข่  แ ล ะน า
กิจกรรมของกลุ่มเกษตร 
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม
อาชีพอื่นๆ ไปร่วมในงาน
ประเพณีสารทไทยกล้วย 
ไข่ 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ประเพณี ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวจังหวัดก าแพงเพชร
ได้รับการสืบสานให้คง
อยู่ต่อไป 

ท่ีท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
กองการศึกษา 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
จัดงานประเพณีนบพระ-เล่น 
เพลง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2566-2570 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพระ 
พุทธศาสนา การสืบสาน
และรักษาไว้ ซ่ึงประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวจังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของจังหวัดก าแพงเพชร 

ด าเนินการจัดขบวนแห่
เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อม 
ท้ังเหล่าไพร่ฟ้าข้าราช
บริพาร ประชาชนเข้ า
ร่ วมแห่ พยุ หราชตรา
จ าลอง 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

พระพุทธศาสนาได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน 
ท านุบ ารุงให้คงอยู่สืบไป 
ประเพณี ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวจังหวัดก าแพงเพชร
ได้รับการสืบสานให้คง
อยู่ต่อไป 

ท่ีท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 
กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 - - - 
 
 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 94 

 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิ จน าวิ ถีพอเพียงสู่
ชุมชน  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรมภายใต้ความ
พอประมาณ ความมีเหตุ 
มีผล การมีภูมิ คุ้มกันท่ีดี
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง  

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

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

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

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

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสขุภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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
ส่วนร่วมในการทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้านตลอดจนร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ให้ตรงตามความต้องการ 
 
 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นในระดับต าบล
เพื่อทบทวน/จัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังท่ี
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ 
แผนปฏิบัติการต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต า ม สั ด ส่ ว น
ประชาคมท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

1.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
2.ปัญหาท่ี เสนอโดย
หมู่บ้านได้รับการแก้ไข
ตรงตามความต้องการ 
 

ส านักปลัด 

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

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการซ้อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

1.เพื่อฝึกอบรมซักซ้อม
เต รี ย มความพร้ อ มถึ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
2.เพื่อสร้างความตระหนัก 
ความรับรู้  ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้
ส า ม า ร ถ ร ะ งั บ เ ห ตุ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
ได้เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่ วมในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 
3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ งของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนในการให้บริการ
ประชาชน 
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งและกว้างขวางใน
ก า รป ระ สา นง านกา ร
ปฏิบัติ  ภ ารกิ จ ร่ วมกั น
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุ ายพล เ รื อนประ จ า
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง,ประชาชน 
พนักงาน อบต.ห้วยยั้ง 

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

1.ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน 
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นต้นได ้
2.ผู้ เข้ ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ ท่ี
ได้ รั บจากการอบรม
น าไปปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์ผู้ประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย 
3.อาสาสมัครปูองกัน
ภั ย ฝุ า ย พ ล เ รื อ น มี
ศั ก ยภาพและความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร ใ ห้ 
บริการประชาชน 
4 . เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี
เข้มแข็งและกว้างขวาง
ในการประสานงานการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค
ประชาชน ลดความ
สู ญ เ สี ย ใ นชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย  
พลเรือน 

เ พื่ อ ฝึ ก อ บร มทบทวน
ความรู้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับ
สมาชิก อปพร. 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุ ายพล เ รื อนประ จ า
อง ค์การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 

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

สมาชิก อปพร.ได้รับการ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้
เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้าง
วินัยการจราจร 

1.เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎจราจรและการใช้รถใช้
ถนนท่ีถูกต้อง  
2.เพื่อปลูกจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
และเสริมสร้างวินัยจราจร
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และ
ส า ม า ร ถ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต ์
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของตนเอง
และผู้อื่น 

เด็กนักเรียน เยาวชน 
และประชาชนในเขต
ต าบลห้วยยั้ง 

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

1.ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว 
กับกฎจราจรในการใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี 
2.ผู้ เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกในเรื่องความ 
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน มีมารยาทในการ
ขับขี่และมีน้ าใจซ่ึงกัน 
และกัน 
3.ผู้ เข้ ารับการอบรม
สามารถเรียนรู้และแก้ไข 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
การขับขี่รถยนต์และรถ 
จักรยานยนต์ได้ 
4.ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติ 
เหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง (หลักสูตรทบทวน) 

ชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งสามารถ 
ปฏิบัติหน้ า ท่ีช่ วย เหลือ 
เจ้าพนักงานปูองกันและ  
บรร เทาสาธารณภัย  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัย ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การ
ควบคุมส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี
เกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

จิตอาสาภัยพิบัติ ของ 
อบต.ห้ วยยั้ ง  จ านวน 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ นก า ร
จั ด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภั ย 
ร ะ บ บ บั ญ ช า ก า ร
เหตุการณ์ การควบคุม
สั่ ง ก า ร  ก า รบริ ห า ร
จัดการสาธารณภัยใน
พื้นท่ีเกิดเหตุท่ีมีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมและรณรงค์
ปูองกันโรคเอดส์ 

๑. เพื่ออบรมให้ความรู้
และรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ ซ่ึ งจะน า ไปสู่ ก าร   
ลดอัตราการติดเชื้ อแก่
เยาวชน,ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลห้วยยั้ง  
2. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษา
ตัว เองและการปูองกัน
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
ปูองกันตนเองใน
การอยู่ ร่ วมกั บผู้  
ติดเชื้อ และมีความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้    
เข้ าร่ วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เ รื่ องการดู แลรั กษา
ตัวเองให้ปลอดภัยจาก
โรคเอดส ์ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

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

หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียน วัด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1 . แห ล่ ง เ พ าะ พั น ธุ์
ยุ ง ล า ย แ ล ะ ลู ก น้ า
ยุงลายในวัด รร.และ 
ชุมชุนลดน้อยลง 
2.ประชาชนมีความรู้
แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ควบคุ มปู อ งกั น โ รค
ไข้ เลื อดออกท่ีถู กวิ ธี 
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าและปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

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

80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่
น้ อยกว่ า ร้ อยละ 
80 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนเพื่อปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภคต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า
ในการอุปโภคบริโภคให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ท่ี
สะอาดและปลอดภัย 

แหล่งน้ าประปา 
หมู่ท่ี 1-9 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้น้ า) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลัด 

5 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 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 

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

เพื่ อ ใ ห้ ก ลุ่ ม เ ปู า หมาย
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมท่ีถูกตอ้ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และพฤติกรรมการตรวจ
เต้ านมท่ีถู กต้องได้ด้ วย
ตัวเอง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนและส่งเสริม
การใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ปรุงอาหารเป็นประจ าทุก
วัน 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านแคทองโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้ เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับประทาน
อาหารท่ีดี มีคุณภาพ 
สะอาดปลอดภัย 
 

นักเรียนในโรงเรียน 
และผู้ปกครอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

10 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 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

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

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สุขขุมโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้ เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับประทาน
อาหารท่ีดี มีคุณภาพ 
สะอาดปลอดภัย 
 

นักเรียนในโรงเรียน 
และผู้ปกครอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 

13 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็มโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

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

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม โครงการ
สื บสานพระร าชปณิ ธ าน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม 

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

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมูบ่้าน หมู่ 5 

15 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 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 
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แบบ ผ.02 

 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  7 บ้ านท่ ามะ เฟื อ ง
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 

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

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

 

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 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 านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 

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

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

 

6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี  7 บ้ านท่ ามะ เฟื อ ง
โครงการควบคุมโรคหนอน 
พยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่ อให้ความรู้ เ รื่ องโรค
หนอนพยาธิ การปูองกัน
ตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาโรคหนอน 
พยาธ ิ

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 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 การปู องกั น
ตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ ไขปัญหาโรค
หนอนพยาธ ิ

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 อุ ด ห นุ น คณ ะ ก ร ร มก า ร
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่น
ได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

 

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 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 ในการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลอืผู้อื่นได ้

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

21 อุ ด ห นุ น คณ ะ ก ร ร มก า ร
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้และพฤติกรรม
การตรวจเต้านมท่ีถูกต้อง 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

 

6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ป ร ะ ช า ช น ท่ั ว ไ ป มี
ความรู้และพฤติกรรม
ก า ร ต ร ว จ เ ต้ า นม ท่ี
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

22 อุ ด ห นุ น คณ ะ ก ร ร มก า ร
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดี นของสม เด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบรมให้ ความรู้ เ รื่ อ งการ
ควบคุมปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน 

 

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เรื่องการควบคุมปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 8 

23 อุ ด ห นุ น คณ ะ ก ร ร มก า ร
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น และช่วยเหลือผู้อื่น
ได ้

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 60 คน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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 ในการรั กษา 
พยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 อุ ด ห นุ น คณ ะ ก ร ร มก า ร
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านลานไผ่
โครงการควบคุมโรคหนอน 
พยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง โ ร ค
หนอนพยาธิ  การปู อ งกั น
ตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโรคหนอน พยาธิ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 60 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

ผู้ เข้ ารับการอบรมมี
ความรู้ เรื่องโรคหนอน 
พยาธิ  มีการปูองกัน
ตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาโรค
หนอนพยาธ ิ

ส านักปลัด 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 9 

รวม 24  โครงการ - - 350,000 350,000 360,000 360,000 360,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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 

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

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
 

ส านักงานปลัด 

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

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการพ ัฒนาสตร ีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
สร้างความรู้ทักษะในการ
พัฒนาตนเองของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมี
ความเข้มแข็ง 
3.เพื่อสร้างความอบอุ่น
และความเข้มแข็งของคน
ในครอบครัว 

สตรีในเขตพ้ืนท่ี  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สตรีมีความรู้ทักษะใน
การพัฒนาตนเอง 
 

ส านักปลัด 

2 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 านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ปูองกันและแก้ ไขปัญหายา 
เสพติด อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2566-2570  

1. เพื่อให้จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
ท้ังในส่วนของการบังคับใช้
กฎหมายและฝุายสนับสนุน 
รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีได้
มีความรู้ในการปูองกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ความรู้ ในกระบวนการ
บ าบัดรักษาและติดตาม
ช่วยเหลือ ดูแล ผู้ติดยาเสพ
ติด 
3. เพื่ อ ให้ ปร ะชาชนใน
หมู่ บ้ าน ชุ มชน รวมถึ ง
สถานศึกษา ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด กลุ่มเด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน โดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเล่นกีฬา 
4. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE ใน
พื้นท่ี 

1. ด้ านการปูองกันยา
เสพติด เช่น การออก
ตรวจตราหาข่ าว  จั ด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ย า เ ส พ ติ ด  2 5  ต า
สับปะรด การขับเคลื่อน
กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE  
2. ด้านการบ าบัด เช่น 
น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร
บ าบั ดรั กษาหรือปรั บ 
เปลี่ยนพฤติกรรม 
3. ด้านการปราบปราม
แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมาย เช่น มีการจัด
ระเบียบสังคมเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติ ด  จั ด
กิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐบาลและข้อสั่งการของ
จังหวัดก าแพงเพชร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

1. จนท.ผู้ปฏิบัติงานท้ัง 
ในส่วนของการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ฝุ า ย
ส นั บ ส นุ น ร ว ม ถึ ง
ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
ความรู้ ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดท้ังในระดับอ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้าน 
2. จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดในแต่ละพื้นท่ีลด
น้อยลง 
3. ประชาชนในพื้ นท่ี
ของ อ.พรานกระต่าย มี
กิจกรรมท่ีจะท าร่วมกัน
หรือเวทีแสดงออก ซ่ึง
จ ะ ท า ใ ห้ ไ ม่ เ ข้ า ไ ป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ที่ท าการปกครอง  
อ.พรานกระต่าย 

ส านักปลัด 
 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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 ประชาชนร้ อยละ 
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
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 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ห้วยยั้งคัพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ และส่งเสริม 
การเล่นกีฬา สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

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

ประชาชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้ เกิดประโยชน์   
มี สุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ
สุขภาพจิตท่ีดี  และมี
ค ว า มสา มั ค คี ใ นห มู่
คณะ 

กองการศึกษา 

รวม 5 โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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 านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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 าบลหว้ยยั้ง 

บริเวณที่ท าการ 
อบต.ห้วยยั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนพื้นท่ี ท่ีปรับ 
ปรุงภูมิทัศน์ 

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

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปลู กต้ นไม้ เฉลิ ม   
พระเกียรต ิ

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ถวายความจงรักภักดีแด่
สถาบันพระมหากษัตริย์  

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

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

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

ส านักปลัด 

2 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 20,000 20,000 ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้ า ใจ ในการอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช 
ด าริฯ  
๒. เพื่อคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุ งรักษาพันธุ์พืชท่ีหา
ยาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือพืช
ดั้งเดิมในท้องถิ่นให้คงอยู่  
3. เพื่อศึกษา ส ารวจข้อมูล 
จัดท าทะเบียนพันธุกรรม
พืชท่ีมีในท้องถิ่น  
4. เพื่อปลูก รักษา และ
ขยายพันธุ์ พื ช ท่ีหายาก 
และพันธุ์พืชในท้องถิ่น 
5. เพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์พืชในท้องถิ่น  
6. เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

ประชาชนในเขตต าบล
ห้วยยั้ง 

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

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้ า ใจ ในการอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส ร้ า ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

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

6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(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.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

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

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ให้ความ 
ส าคัญในการปฏิบัติตน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในการปฏิบัติงาน 

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

 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้ เข้ารับการอบรม มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ี ใช้ ในการ
ปฏิบัติ งาน ให้ ความ 
ส าคัญในการปฏิบัติตน 
ตลอดจนมี ส่ วนร่ วม   
ในการเฝ้ าระวั งและ
ตรวจสอบการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเสริมสร้างคนดีวิถี
ประชาธิปไตย  

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
อง ค์การบริ 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 านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
อง ค์ความรู้ และ คุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งสามารถ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตมี
การพัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่ วน
ต าบล พนักงานจ้ า ง  
อง ค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลห้วยยั้ง 

 

14,200 
 

14,200 
 

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
คุณธรรมจริยธรรมมา 
ใช้ในการด าเนินชีวิตมี
การพัฒนาด้านอารมณ์ 
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วย เลื อกตั้ งและ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าท่ีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เกิดความเข้าใจกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตลอดจนการ
จัดท าเอกสารรายงานต่างๆ  

ด าเนินการอบรมให้ความรู้
กับผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่ง
การอบรมออกเป็น 2 รุ่น 

22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 ร้อยละของผู้ได้รับ
การแต่ งตั้ ง เป็ น
กรรมการ 

การปฏิบัติ หน้ า ท่ีของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งและจนท.
รั กษาความปลอดภั ย
เ ป็ น ไปตา ม ร ะ เ บี ย บ
ขั้นตอนของกฎหมาย 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการอบรมประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริ หารส่ วนต าบล  
ห้วยยั้ง 

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  
ในการเมือง การปกครอง
ท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ ใกล้ชิ ดกับ
ประชาชนและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง 

จั ดอมรมให้ คว ามรู้ กั บ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกหมู่ บ้ าน  อย่ า ง น้อย
หมู่บ้านละ 20% 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 20 ของผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายการเลือกตั้ ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและบทบาทใน
การปกครองท้องถิ่นมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้งในส่วนงานพัฒนา
และจั ด เ ก็ บร าย ได้ ใ ห้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มากที่สุด 
2.เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลทะ เบียน
ทรัพย์สินได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นธรรมส าหรับผู้มา
ช าระภาษี 

มีข้อมูลในส่วนของงาน
พั ฒ น า แ ล ะ จั ด เ ก็ บ
รายได้ของต าบลห้วยยั้ง
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ เ ป็ น
ปัจจุบัน 

50,000 50,000 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 

7 โครงการเสริมสร้ างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายในการจัดเก็บภาษี
ให้แก่ประชาชน 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายภาษี ท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
แ ล ะ ภ า ษี ป้ า ย ใ ห้ แ ก่
ประชาชนและลดการ
โต้แย้งเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภ า ษี ใ น เ ข ต อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง
หมู่ท่ี 1-9 

9,250 9,250 9,250 9,250 9,250 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายใหม่ตาม พรบ.
ภาษี ท่ีดินและสิ่ งปลูก 
สร้าง พ.ศ.2562 ภาษี
ป้ายและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ มีทัศนคติท่ีดีและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 อุ ดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
งานพิธี ปีงบประมาณ 2566-
2570  

1. เพื่อใหก้ารจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ 
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ถูกต้องตามราชประเพณี 
2. เพื่ อ ให้ ประชาชนชาว
อ า เภอพรานกระต่ าย ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

ด าเนินการประดับตกแต่ง
สถานท่ี การจัดให้มีการ  
ลงนามถวายพระพรไว้ ณ 
สถานท่ีตั้ง การจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่างๆ 
เช่น วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดช วันปิย
มหาราช วันชาติ  วันพ่อ
แห่ งชาติ  วั นเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวิชรเกล้าเจ้ าอยู่หั ว 
ฯลฯ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้ อยละของ เ งิ น
อุ ดห นุน ท่ีน า ไป
ด าเนินโครงการ 

1. สามารถด าเนินการ
ประดับตกแต่งสถานท่ี 
การจัดให้มีการลงนาม
ถวายพระพรไว้ ณ สถาน
ท่ีตั้ง การจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี งานพิธีต่างๆ 
เป็นไปอย่างถูกต้องสม
พระเกียรต ิ
2. ประชาชนชาวอ าเภอ
พรานกระต่ายได้แสดง 
ออกถึ งพลั งแห่ งความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย์
ร่วมกัน 

ที่ท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 

 

9 อุ ดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพรานกระต่ายโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น ระดั บอ า เภอ 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร  

เพื่ อให้ เป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอพรานกระต่าย
ในการรวบรวมข้อมูลสถานะ
ของภัยท่ีเกิดขึ้น วิธีการใน
การแก้ปัญหาต่างๆ และเป็น
ศูนย์กลางในการประสาน 
งานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาภัยต่างๆ และ
ศูนย์ประสาน งานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 
 

25,000 25,000 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 

25,000 
 

ร้ อ ยล ะขอ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ท่ี น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 

อง ค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นในเขตอ า เภอ
พรานกระต่ายได้ใช้ศูนย์
ปฏิบัติ การร่ วม แก้ ไข
ปัญหาในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
 

ที่ท าการปกครอง 
อ.พรานกระต่าย 

 

รวม 9 โครงการ - - 191,850 191,850 191,850 191,850 191,850 - - - 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

378,000     1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไปมา 

หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
1/2566 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายเล็ก 
อาชาพล – บ้านนายสวัสดิ์  
อาชาพล หมู่ท่ี 5 บ้านดอกเข็ม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 378,000    1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไปมา 

หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
1/2567 

 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
ก าแพงปากท่อ (บริ เวณบ้าน
นายบุญฟื้น) หมู่ท่ี 2 บ้านคลอง
กลาง 

เพื่อป้องกันการท่วม
ขังของน้ าไม่ ให้ ไหล
เ ข้ าบ้ า น เ รื อนขอ ง
ประชาชน 

วางท่อระบายน้ า   
ขนาด ศก. 0.60 เมตร    
(มอก.3) จ านวน 12 
ท่อน พร้อมคอนกรีต
รองพื้น และก่อสร้าง
ก าแพงปากท่อ 2 จุด 

 39,800    ความพึงพอใจของ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 2 กองช่าง 
1/2567 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายเชิดชัย 
รหัสสายทาง กพ.ถ 87-064 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว 
 
 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

  167,900   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไปมา 

หมู่ท่ี 8 กองช่าง 
1/2568 

 

5 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
จากบ้านนายเล็ก อาชาพล – 
นานายพา พลาหาร หมู่ที่ 5 
บ้านดอกเข็ม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ า ใช้ ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ขนาดปากคลองกว้าง 
2 เมตร ก้นคลอง

กว้าง 0.5 เมตร ลึก
โดยเฉลี่ย 1.5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

  166,000   ความพึงพอใจของ     
ผู้ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ 
ในการเกษตร 

หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
1/2568 

 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบรถยนต์ข้ามได้ (บริเวณนา
นายหวั่น) หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งยาว 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในก าร เ กษตรและ
ระบายน้ าในช่วงน้ า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

ขนาดทางรถกว้าง 4 
เมตร ความสูงสันฝาย 
2 เมตร ความลาดชัน
ฝาย 1:2 ยาว 20 
เมตร พร้อมเรียงหิน

หลังฝายทุกด้าน 

  473,200   ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ท่ี 8 กองช่าง 
2/2568 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางสาว  
อรอุมา แดงพัด หมู่ท่ี 4 บ้าน
ไร่สุขขุม 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บความสะดวก 
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   283,300  1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไปมา 

หมู่ท่ี 4 กองช่าง 
1/2569 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
ลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้าน
ลานช้างท่าว – สามแยกไร่ผัก 
หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือด 
ร้อนของประชาชนใน
การสัญจรไปมาให้มี
ความสะดวก  และ
ปลอดภัย 

ถนนพูนดินผิวจราจร
ลงลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 

เมตร สูง 0.50 เมตร 
ยาว 1,434 เมตร 

 

   653,600  1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ถนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ปร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวก และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไปมา 

หมู่ท่ี 6 กองช่าง 
2/2569 

 

9 โครงการก่ อสร้ า ง ท่ อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนองจิกกระพังโคนจากนา
นายคะนอง พลแก้ว–นานาย
อาจินต์ อุดมสุข หมู่ท่ี 5 บ้าน
ดอกเข็ม 

1 . เ พื่ อ ร ะ บ า ย น้ า
ในช่วงน้ าหลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ า ใช้ ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 
1.80x1.80x4.00 
เมตร ชนิด 2 ช่อง 
มุมเฉียง 15 องศา 

    231,000 ความพึงพอใจของ  
ผู้ได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังเกษตรกรมีน้ า
ใช้ ในการเกษตร
อย่างท่ัวถึง 

หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
1/2570 

 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบรถยนต์ข้ามได้ (บริเวณ
นานายล ายงค์) หมู่ท่ี 8 บ้าน
ทุ่งยาว 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในก าร เ กษตรและ
ระบายน้ าในช่วงน้ า
หลาก 
2.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

ขนาดทางรถกว้าง 4 
เมตร ความสูงสันฝาย 
2 เมตร ความลาดชัน
ฝาย 1:2 ยาว 15 
เมตร พร้อมเรียงหิน

หลังฝายทุกด้าน 

    354,300 ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมี น้ าใช้ 
ในการเกษตร 

หมู่ท่ี 8 กองช่าง 
1/2570 

 

11 โ ค ร ง ก า ร ป รั บป รุ ง ร ะ บ บ
ประปา (ถังกรองสนิมเหล็ก) 
หมู่ท่ี 6 บ้านลานช้างท่าว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ ใช้ ในการ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดท้ังป ี 

เปลี่ยนถังกรองสนิม
เหล็ก ขนาด 26 น้ิว 
จ านวน 3 ถัง 

   73,800  ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ปร ะ ช าช นมี น้ า 
ประปาท่ีสะอาดไว้
ใช้ ในการอุปโภค
และบริโภคเพียง 
พอตลอดท้ังปี  

หมู่ท่ี 6 กองช่าง 
2/2569 
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แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 
 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้าน
ดอกเข็ม 

เพื่ อให้ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และใช้ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

ติดตั้งตาข่ายสนาม
กีฬา ทาสีสนาม
วอลเล่ย์บอลและ

เซปัคตะกร้อ ประตู
ทางเข้าแบบบานเปิด

ติดตั้งตาข่าย
วอลเล่ย์บอลและ

เซปัคตะกร้อ 

    424,500 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนท่ัวไป มี
สถานท่ีในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา
หรือใช้ ในการจัด 
การแข่งขันกีฬา 

หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
 

รวม 12 โครงการ - - 378,000 417,000 807,100 1,010,700 1,009,800 - - - - 
 
 
 
 

หมายเหตุ แบบ ผ02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายสามารถด าเนนิการได้ 
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แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  2, 5 ต าบล  
ห้วยยั้ ง  อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร เชื่อมหมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,955 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

5,682,900     1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  1, 3 ต าบล  
ห้วยยั้ง เชื่อมหมู่ ท่ี  4 ต าบลวัง
ตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,238 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

3,591,000     1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยยั้ง 
เชื่อมหมู่ ท่ี 3 ต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 831 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

2,409,300     1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 
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แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยยั้ง 
เชื่อมหมู่ ท่ี 4 ต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย จั งหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 930 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 2,696,000    1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  6, 5 ต าบล  
ห้วยยั้ ง  เชื่ อมหมู่ ท่ี  3 ต าบล 
หนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 555 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

  1,759,200   1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยยั้ง 
เชื่อมหมู่ท่ี 1 ต าบลคุยบ้านโอง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 306 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

   886,000  1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

อบจ. 
ก าแพงเพชร 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลอง
กลาง – บ้านดอกเข็ม ต าบลห้วย
ยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,955 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
11,730 ตารางเมตร 

5,682,900     1.จ านวนระยะทางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-003 
สายบ้านคลองห้วยยั้ง – บ้านแค
ทอง ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

เสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต
กว้ าง  6 เมตร ยาว 
1,238 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่ น้อยกว่ า 7,428 
ตารางเมตร 

2,592,000     1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก  รหั สทางหลว ง
ท้องถิ่น กพ.ถ 87-013 สาย
ทุ่งน้ าตก – หมู่ท่ี 7 ท่ามะเฟือง 
ต าบลห้ วยยั้ ง  อ า เภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 831 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,986 

ตารางเมตร 

2,409,300     1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโว้งลาน (เข้าอ่าง) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ  
87-067  หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,325 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 11,625 

ตารางเมตร 

 5,701,000    1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองภูหีบ – วัง
ตะคร้อ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ 87-078  หมู่ท่ี 9 ต าบล
ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,486 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,944 

ตารางเมตร 

 2,890,000    1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองมะดัน รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-
017 หมู่ ท่ี  1 ต าบลห้ วยยั้ ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร  

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 743 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,972 

ตารางเมตร 

  1,679,700   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางทุ่ง รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-031 
หมู่ ท่ี  3 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พ ร า น ก ร ะ ต่ า ย  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร  

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 745 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,980 

ตารางเมตร 

  1,412,000   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านแคทองหมู่ท่ี 
3 – บ้านไร่สุขขุม หมู่ท่ี 4 รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-
006 หมู่ ท่ี  4 ต าบลห้ วยยั้ ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร  

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,080 

ตารางเมตร 

  2,306,700   1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระใหญ่ – คลอง
ยางโทน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ 87-056 หมู่ท่ี 6 ต าบล
ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 6,000 

ตารางเมตร 

   2,847,400  1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายป้อมยาม หมู่ท่ี 5 
– หมู่ท่ี 6 (คุ้มบางระจัน) รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87 -
010 หมู่ ท่ี  6 ต าบลห้ วยยั้ ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,045 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,180 

ตารางเมตร 

   2,133,300  1.จ านวนระยะทาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

กรมส่งเสริมฯ 

17 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่ามะเฟือง ต าบล
ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอตลอดท้ังปี  
 
 

ระบบประปาหมู่บ้าน
แ บบ บา ด า ล ข น า ด
กลาง โดยมีหอถังสูง
ขนาดความจุน้ า 12 
ลูกบาศก์ เมตร แบบ
ตอกเสาเข็ม มีระบบ
กรองน้ าบาดาลขนาด 
7  ลู กบา ศก์ เ มตร / 
ชั่วโมงและโรงสูบน้ า 

2,120,000     ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ า 
ประปาไว้ ใช้ ในการ
อุปโภคและบริ โภค
ท่ัวถึงเพียงพอตลอด
ท้ังปี  

กรมส่งเสริมฯ 

18 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
หมู่ท่ี 1 บ้านคลองห้วยยั้ง (กลุ่ม
คลองมะดัน )  ต าบลห้ วยยั้ ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอตลอดท้ังปี  

ระบบประปาหมู่บ้าน
แ บบ บา ด า ล ข น า ด
กลาง โดยมีหอถังสูง
ขนาดความจุน้ า 12 
ลูกบาศก์ เมตร แบบ
ตอกเสาเข็ม มีระบบ
กรองน้ าบาดาลขนาด 
7  ลู กบา ศก์ เ มตร / 
ชั่วโมงและโรงสูบน้ า 

 2,120,000    ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ป ร ะ ช า ช น มี น้ า 
ประปาไว้ ใช้ ในการ
อุปโภคและบริ โภค
ท่ัวถึงเพียงพอตลอด
ท้ังปี  

กรมส่งเสริมฯ 

รวม 18  โครงการ - - 24,487,400 13,407,000 7,157,600 5,866,700 - - - - 
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แบบ ผ.02/2 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ02/2 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหนว่ยงานอ่ืน) และลงรายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หมายเหตุ 2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
หมายเหตุ 3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จดัส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสอืของหน่วยงานของประธานฯ 
หมายเหตุ 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 
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แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองมะดัน
พร้อมถนนเลียบคันคลองและ
ก่อสร้างฝายดินกั้นน้ า หมู่ ท่ี  3 
ต าบลห้ วยยั้ ง  เ ชื่ อ มหมู่ ท่ี  6 
ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 

ลึก 3.5 เมตร 

 2,580,000    ความพึงพอใจของ    
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

อบจ.
ก าแพงเพชร 

2 โครงการขุดลอกแก้มลิงคลอง
มะดัน หมู่ ท่ี  1 ต าบลห้วยยั้ ง 
เชื่อมหมู่ท่ี 1 ต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 38 เมตร 
ยาว 840 เมตร 

ลึก 5 เมตร 

  3,149,700   ความพึงพอใจของ    
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

อบจ.
ก าแพงเพชร 

3 โครงการขุดลอกคลองยางโทน
หมู่ ท่ี  5 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
เชื่อมหมู่ ท่ี  8 ต าบลบ้านน้ าพุ 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กว้าง 22 เมตร 
ยาว 3,839 เมตร 

ลึก 3 เมตร 

   4,570,000  ความพึงพอใจของ    
ผู้ ได้ รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

อบจ.
ก าแพงเพชร 

รวม 3 โครงการ - - - 2,580,000 3,149,700 4,570,000 - - - - 
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แบบ ผ.02/2 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ02/2 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหนว่ยงานอ่ืน) และลงรายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หมายเหตุ 2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
หมายเหตุ 3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จดัส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสอืของหน่วยงานของประธานฯ 
หมายเหตุ 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด   
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000  
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
*ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ 
ธ.ค.63 

 92,200    ส านักปลัด 
(ห้องประชุมเล็ก) 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับไฟเบอร์ ขนาด 75x150 ซม. 
จ านวน 1๐ ตัว 

30,000     ส านักปลัด 

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 6 บานเตี้ย 
 

30,000 30,000    กองการศึกษา 

4 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จ านวน 8 ตัว 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จ านวน 8 ตัว 
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 
16 ช่อง รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 
*ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

224,000 264,000    ส านักปลัด 

 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 134 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
*ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

 59,000    ส านักปลัด 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ าได้ (ซับเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลว์ 
(ประกอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ท่ี.1,7,4,5,6) 

30,000 60,000 30,000  30,000 กองช่าง 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 
*ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63 

30,600     กองช่าง 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 50,000     กองช่าง 

รวม 394,600 505,200 30,000 - 30,000 - 
 
 
 



                                                            

www.huayyangkp.go.th | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 135 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การ
จัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

หมายเหตุ : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนน
รวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ     

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณ ี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมแบะการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strength(จุดแข็ง) W-weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์     
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีชัดเจน 

(5)  

   3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)    
 3.8 แผนงาน  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ พัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

 3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

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  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ
(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ 
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดภารกิจโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่ งของ วัสดุ  ครุภัณฑ์  การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุ ประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วน ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(5)  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ องชั ด เจน  สามารถระบุ จ าน วน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผล สัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผน พัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้นที่ เป็น
ปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการเสริม 
สร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   
มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น  ภายใต้ หลั ก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่ าหรื อ ไม่ต่ า กว่ า ร้ อยละห้ าของการน า ไปตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 

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  
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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 โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

2. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย  ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ  
ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

3. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในพื้นที่บางรายยังมีรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่
เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เสริม สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้  

4. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตประชาชน และสัตว์
ต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึง่ได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด 
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5. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 6. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 7. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

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  
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