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คํานํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ ที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจําทุกปี การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้มีการพิจารณาทบทวนโครงการ 
แผนงาน กิจกรรมจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมาสู่การปฏิบัติ โดยได้กําหนด
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ดําเนินการ ลักษณะ กิจกรรม วิธีการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน วงเงินงบประมาณและทีมา ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องมีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและสามารถสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน บริหาร
ราชการ ตลอดจนงบประมาณ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6ด้าน ดังน้ี 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ซึ่งยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลกรุงหยันในทุกๆ ด้าน จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จะสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประหยัดงบประมาณ และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น” ได้อย่างแท้จริง 

 
 

      องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  

1.ด้านกายภาพ 

 1.1ทีต่ั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือตาํบล 
 ตําบลกรุงหยันเป็น 1 ใน 7 ตําบลของอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของอําเภอทุ่งใหญ่ ห่างจากท่ีว่าการอําเภอทุ่งใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 90 กิโลเมตร มีทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4110 ตัดผ่าน มีเน้ือที่ประมาณ 68.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,968.75ไร่โดยมีอาณา
เขต ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตําบลท่ายางและตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่ 
ทิศใต้    ติดต่อกับเขตตําบลดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี  

   ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน และตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่ เขตตําบลทุ่งสงอําเภอนาบอน  

และตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลกรุงหยันมีภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับภูเขาหินปูน มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มในพ้ืนที่ หมู่ที่ 

2,3,4,5,8 มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ 1,6,7 มีแนวเขานางนอนก้ันในทิศใต้กับอําเภอบางขัน ในฤดูฝนจะมีฝน
ตกชุกหนักและในฤดูแล้งมีสภาพแห้งแล้งบางพ้ืนที่  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนช้ืน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังน้ี 

-ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
-ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม 
-ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
ตําบลกรุงหยันจะเป็นที่ราบลุ่มและมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สภาพดินจะเป็นดินดําและดินดําปนทราย 

สภาพภูมิประเทศเหมาะสําหรับการทําสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน สภาพชุมชนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ 
และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้แก่ 

-พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หมู่ที่ 2 และ หมูท่ี ่7 
-พ้ืนที่เสี่ยงภัยภาวะนํ้าท่วม หมู่ที ่1,3,4 และ หมู่ที ่8 
-พ้ืนที่เสี่ยงภาวะภัยแล้ง หมูท่ี่ 1 – 8 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1.เขตการปกครอง 
ตําบลกรุงหยันแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีจํานวนประชากร 

จําแนก ตามเพศของประชากร ดังน้ี 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1. บ้านบางปรน นายมนตรี  สุขจิตร 
2. บ้านกรุงหยัน นายสิทธิชัย  สขุแก้ว 
3. บ้านกรุงหยันใต้ นายศุภชัย  ยศขุน 
4. บ้านหมู่บ้านป่าไม้ นายสมยศ  เรอืงสง 
5. บ้านป่าคลองกรุงหยัน นายมนตรี  ปานแก้ว 
6. บ้านทะเลสองห้อง นายวิชัย  นาคฤทธ์ิ(กํานัน) 
7. บ้านถ้ําเพดาน นายสุเมธ  บุญเดช 
8. บ้านบ่อปลา นายสมโชค  เดชศรี 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 8 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 16 คน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ 
ซึ่งประชาชนตําบลกรุงหยันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสําคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตําบลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนตําบลกรุงหยันบคุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ประกอบด้วย 
 

คณะผูบ้รหิาร    4 คน  ไดแ้ก ่
1. นายสิปปภาส สงทิพย์   ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
2. นายสมชาย เรืองสง      ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
3. นายอุดมพร  เพชรบุรี   ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
4. นายโสรัตน์  จันทิพนา   ตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นตําบลกรุงหยัน 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  15 คน 
1. นายนนทภักด์ิ   สุขสม  ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
2. นายณภัทร   ปานช่วย ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลกรุงหยัน 
3. นายสมศักด์ิ   สงทิพย์ ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 1 
4. นายประสาร   เข็มขาว ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 2 
5. นายธรรมรงค์   ศรสีุขใส ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 2 
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6. นายพิพัฒน์   นวลย่อง ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 3 
7. นายอุทัย   คงเก้ือ  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 3 
8. นายสมหมาย   ขุนทองจันทร์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 4 
9. นายอัฑฒ์    ทองคํายาน ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 4 
10. นายพรศักด์ิ   ทองมาก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 5 
11. นายสุเทพ   แดงรัตน์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 5 
12. นายวีระพงศ์ หนูแก้ว  ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7 
13. นายสาคร กาญจนวิเศษ ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7 
14. นายสมชาย  ศรีวิเชียร ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล หมู่ที่ 8 
15. นายแคลว้  เมทาภาค ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8 

 
 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ได้กําหนดโครงสร้างการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน และมีบุคลากรตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.สาํนกังานปลดั  จํานวน  22 อัตรา 
1.นางสาวญาณิศา บุญช่วย  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.นางสาวกรรณิการ์ รณศิร ิ  ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.นายวีระศักด์ิ  เดชศรี  ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ 
4.นางศศิรินทร์  เพชรทอง ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5.นางสาวสุภาพร   ปรีชานันทศักด์ิ ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
6.นางสาวรุ่งตะวัน   ทองจํารูญ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7.นางสาวรัตนา            ศรสีุข    ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8.นายสถิตพันธ์      จันทร์ดํา  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 
9.นางสาวภูษณิศา โพธ์ิวิจิตต์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10.นายสัมฤทธิ์              จนัทร์ไชยแก้ว ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
11.นางอุไรวรรณ พรหมทอง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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12.นางสาวสิริวรรณภา สวัสดิวงศ์ ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
13.นายวีรยุทธ  รักษายศ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14.นายทวีศิลป์  ทองอยู่  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
15.นายเอกราช  หนูเจียม  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
16.นายธีระเดช  เรืองสง  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
17.นายประวัชชัย เดชศรี ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
18.นายสุชาติ  ไทยราช  ตําแหน่งพนักงานประจํารถขยะ 
19.นายธนูฤทธ์ิ  แป้นดวง  ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ 
20.นายชาญชัย  ธรรมรัตน์ ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ 
21.นายสงกานต์  ลิ่มประพันธ์ ตําแหน่ง นักการภารโรง 
22.นายสุชาติ  ช่วยไทย  ตําแหน่ง ยาม 
 

อํานาจหน้าที่ เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป งานราชการท่ัวไปที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ กํากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล งานนโยบายและแผน งาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.กองคลัง   จํานวน  8 อัตรา 
1.นางปรีดา  นํ้ารอบ  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

  2.นางดารา  ยุทธิวัฒน์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  3.นางสาวสุทิศา  ยศขุน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

4.นางแสงเดือน  ฟองงาม  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5.นางสาววิไลวรรณ ชํานาญกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
6.นายวิทยา  เกษรินทร ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
7.นายสมศักด์ิ  หนูแก้ว   ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 
8.นางสาวสุไรดา  สุระคําแหง ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 

 

มีอํานาจหน้าที่ เก่ียวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษา และเอกสารทางการเงินการ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย การควบคุม
การเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับพัสดุ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.กองช่าง   จํานวน  7 อัตรา 
1.นายทิวากรณ์  อําลอย  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 
2.นายเจริญ  นํ้าขาว  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
3.นายปริญญา  ปราบพาล ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 
4.นายคณิศร  ชูขันธ์  ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา 
5.นายพุทธิธร    จันทร์เจือแก้ว ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา 
6.นายภักดี  นวลย่อง  ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา 
7.นางสาวอัจจิมา           เพชรด้วง         ตําแหน่งคนงานทั่วไป 
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มีอํานาจหน้าที่ เก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ

คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเช้ือเพลิงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     จํานวน 17 อัตรา 
1.นายชัยวัฒน์อนุชาติ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2.นางภทรกช  ศรีวงศ์ษา ตําแหน่งครูศพด.บ้านกรุงหยัน 
3.นางอุษา     พัดคง  ตําแหน่ง ครูศพด.บ้านป่าคลองกรุงหยัน 
4.นางเมตตา     สิงห์คีพงค์ ตําแหน่ง ครูศพด.บ้านบ่อปลา 
5.นางสาวสาวิตรี  วิมล  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านกรุงหยัน 
6.นางจารนัย  ทองมาก  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านเขาหลัก 
7.นางอรญา  ทองคํา  ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก.ศพด.บ้านป่าคลองกรุงหยัน 
8.นางสาวนิศากร     เมฆตรง  ตําแหน่ง ผดด.ศพด.บ้านกรุงหยัน 
9.นางวราลักษณ์    จันทร์เจือแก้ว ตําแหน่ง ผดด.ศพด.บ้านบ่อปลา 
10.นางจิราวรรณ บุญหลง  ตําแหน่ง ผดด.ศพด.บ้านกรุงหยัน 
11.นางสาวสุดารัตน์   คชสิทธ์ิ  ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านกรุงหยัน 
12.นางสาววัจนา   เอ่ียมพันธ์ ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านกรุงหยัน 
13.นางสาวชาวดี ชดาการ  ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านเขาหลัก 
14.นางอัญชิญฐา ทองคํายาน ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านกรุงหยัน 
15.นางสาวนิทยา   บุญทอง  ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านบ่อปลา 
16.นางสาวยุภาวรรณ สุขสวัสด์ิ ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านป่าคลองฯ 
17.นางสาวมณฑิรา   จันทวงศ์  ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านป่าคลองฯ 

 

มีอํานาจหน้าที่  เก่ียวกับงานบริหารวิชาการศึกษา งานวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและ
ประเมิน การวางแผนการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานสํารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางการศึกษา การเผยแพร่ทางการศึกษา การบริการและการบํารุงสถานศึกษา งานกิจการเด็ก
และเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การส่งเสริมทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา สนับสนุนการเล่นกีฬา การให้คําแนะนําปรึกษา แนะนําหรือตรวจสอบ
เก่ียวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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3.ประชากร 
 3.1 ข้อมลูเก่ียวกับจํานวนประชากร 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น กํานัน/ผูใ้หญบ่า้น 
เพศ 
ชาย 

เพศ
หญงิ 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

1 บ้านบางปรน นายมนตรี  สุขจิตร 662 614 1,276 434 
2 บ้านกรุงหยัน นายสิทธิชัย  สขุแก้ว 430 408 838 365 
3 บ้านกรุงหยันใต้ นายศุภชัย  ยศขุน 769 800 1,569 567 
4 บ้านหมู่บ้านป่าไม้ นายสมยศ  เรอืงสง 992 1,085 2,077 663 
5 บ้านป่าคลองกรุงหยัน นายมนตรี  ปานแก้ว 310 328 638 231 

6 บ้านทะเลสองห้อง 
นายวิชัย  นาคฤทธ์ิ
(กํานัน) 

828 758 1,586 447 

7 บ้านถ้ําเพดาน นายสุเมธ  บุญเดช 678 638 1,316 412 
8 บ้านบ่อปลา นายสมโชค  เดชศรี 637 621 1,258 353 

รวม 5,306 5,252 10,558 3,472 
 
แหลง่ที่มา : ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ณ เดือนเมษายน 2561 

 
3.2 ข้อมูลประชากรในพืน้ที ่
 
รายการ ปปีจัจุบนั (พ.ศ.2561) พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

ประชากร (ชาย) 5,306 5,304 5,347 
ประชากร (หญิง) 5,252 5247 5,200 
รวมประชากร 10,558 10,551 10,547 
บ้าน (หลังคาเรือน) 3,472 3,448 3,396 
 
ตําบลกรุงหยันมีจํานวนประชากรทั้งสิ้นในปีปัจจุบัน 10,558 คน  แยกเป็น 

ชาย 5,306 คน 
หญิง 5,252 คน 

ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 153.57  คน/ตร.กม. 
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4.สภาพทางสงัคม 
4.1 การศึกษา 

  1.โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน 1 แห่ง   ประกอบด้วย 
   โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2  
  2.โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 
   โรงเรียนบ้านบางปรน   ต้ังอยู่หมู่ที่ 1  
   โรงเรียนองค์การสวนยาง 2   ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 
   โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้   ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 
   โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 
   โรงเรียนองค์การสวนยาง 3  ต้ังอยู่หมู่ที่ 7 
   โรงเรียนบ้านบ่อปลา   ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 
  3.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
  4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4 แห่ง   ประกอบด้วย 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุงหยัน  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคลองกรุงหยัน ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหลัก  ต้ังอยู่หมู่ที่ 7 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อปลา  ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 
 4.2 การสาธารณสขุ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  จํานวน ๑แห่ง คือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลกรุงหยัน บ้านควนฝามี ต้ังอยู่หมูท่ี่๑ ตําบลกรุงหยัน อําเภอ
ทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4110 ผ่าน หมู่ที่ 3,4,8,1 
  ถนนลาดยาง  ๒๐ สาย 
  ถนนลูกรัง  48 สาย 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๔ สาย 

 

5.2การโทรคมนาคม 
 เครื่องข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทเอกชน (AIS , DTAC , TRUE) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลกรุงหยัน และ
มีที่ทําการไปรษณีย์เอกชน 1  แห่ง 
 5.3 การประปา 

-แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
   ลํานํ้า  ลําห้วย    16 สาย 
   บึง  หนอง    6 แห่ง 

-แหล่งนํ้าทีส่รา้งขึ้น 
   ระบบประปา    31 แห่ง 
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   ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา 13 แห่ง  
   ฝาย     7 แห่ง 
   บ่อโยก     9 แห่ง 
   บ่อนํ้าต้ืน    35 แห่ง 
   สระเก็บนํ้า    19 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 

  -ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

 

ที ่ ชื่อ/ประเภท/ทีต่ั้ง 
ขนาดถัง

บรรจุ(ลบ.ม.) 
จํานวนผู้ใช้

น้ํา(ครัวเรือน) 

หน่วย     
งานถ่าย
โอน 

1 ระบบประปาที่ อบต. ได้รบัการถา่ยโอน    

 1. ระบบประปาอนามัยบ้านสี่แยกลุงป้ี ม. 3 30 108 
กรม

อนามัย 
 2. ระบบประปาชนบทบ้านป่าไม้  (ร.พ.ช.) ม. 4 20 100 รพช. 
2 ระบบประปาที่ อบต. ดาํเนนิการเอง    
 1. ระบบประปาชนบทบ้านควนฝามี  ม. 1 15 70  
 2. ระบบประปาชนบทวัดเขาหน้าเหรียง  ม. 1 15 70  
 3. ระบบประปาชนบทบ้านนายสมปอง  ม. 1 15 31  
 4.ระบบประปาชนบทบ้านนายเป่ียม  ม.1 15 70  
 5. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบางปรน  ม. 1 30 38  
 6. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านกรุงหยัน  ม. 2 30 90  
 7. ระบบประปาชนบทบ้านพักเขต  4  ม. 2 15 50  

 
8.ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง 
บ้านท้ายไร่เขต 4 ม.2 

   

 9.ระบบประปาชนบทบ้านซอย 4 ม.3    
 10. ระบบประปาชนบทบ้านซอย  2  ม. 3 15 30  
 11.  ระบบประปาชนบทบ้านซอย  4  ม. 3 15 26  
 12. ระบบประปาชนบทบ้านกรุงหยันใต้ ม. 3 15 47  
 13. ระบบประปาชนบทบ้านซอย 3 ม.3 10 10  
 14. ระบบประปาชนบทบ้านซอย  5 ม.3 5 19  
 15. ระบบประปาชนบทบ้านป่าไม้วัดประดู่หอม ม.4 15 110  
 16. ระบบประปาชนบทบ้านไร่หมวด ( ซอย 5 ) ม.4 15 30  
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 17. ระบบประปาชนบทบ้านนายแกน ม.4 30 40  
 18. ระบบประปาหมู่บ้านบ้านป่าคลองกรุงหยัน ม.5 10 50  
 19. ระบบประปาชนบทบ้านแปลง  2  ม.5  15  
 20. ระบบประปาชนบท ม.5    

 
21. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่
บ้านทะเลสองห้อง ม.6 

30 45  

 23. ระบบประปาหมู่บ้านทะเลสองห้อง ม.6 10 20  
 24. ระบบประปาชนบทบ้านนางชีพ  ม.6 15 50  
 25. ระบบประปาชนบท ม.7    
 26. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบ่อปลา  ม.8 30 188  
 27. ระบบประปาชนบท ม.7    

3 
ระบบประปาทีห่น่วยงานอ่ืนดําเนนิการในพืน้ที่  
อบต. 

   

 1. ระบบประปาภูเขาบ้านกรุงหยัน ม. 2 15 50 อสย. 
 2. ระบบประปาภูเขาบ้านถ้ําเพดาน ม. 7 15 50 อสย. 
 รวม  31 แหง่    

 5.4ข้อมูลระบบเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้นขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกรงุหยัน 

ที ่ ชื่อ/ประเภท/ทีต่ั้ง 

1 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านนายปี  ม. 1 
2 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านนายวันชัย  ม. 1 
3 ระบบสูบส่งนํ้าอัตโนมัติบ้านควนฝามี  ม.1 
4 ระบบสูบส่งนํ้าอัตโนมัติบ้านนายเป่ียม ม.1 
5 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านซอย 6  ม. 3 
6 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าซอย 1  ม. 4 
7 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าซอย 4  ม. 4 
8 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านไร่หมวด  ม. 4 
9 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านแปลง 2  ม. 5 

10 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านท้ายแปลง 2  ม. 5 

ที ่ ชื่อ/ประเภท/ทีต่ั้ง 

11 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านท้ายแปลง 1  ม. 5 
12 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านนางสวน  ม. 6 
13 ระบบถังแรงดันส่งนํ้าบ้านนํ้าตก  ม. 6 
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-ข้อมูลสระเก็บนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที ่ ชื่อ/ประเภท/ทีต่ั้ง 

1 สระเก็บนํ้าบ้านนายเป่ียม  ม. 1 
2 สระเก็บนํ้าหลังที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  ม. 2 
3 สระเก็บนํ้าสวนหลวง  ร.9  ม. 2 
4 สระเก็บนํ้าห้วยหมา  ม. 2 
5 สระเก็บนํ้าสังข์บุญเมือง  ม. 2 
6 สระเก็บนํ้าควนสอง  ม. 3 
7 สระเก็บนํ้าบ้านซอย 3  ม. 3 
8 สระเก็บนํ้ากรุงหยันใต้  ม. 3 
9 สระเก็บนํ้าซอย  4  ม. 4 

10 สระเก็บนํ้าสวนยางพารานายแคล้ว  ม. 5 
11 สระเก็บนํ้าสวนยางพารานายสุวรรณ  ม. 5 
12 สระเก็บนํ้าสวนยางพารานายประสาร  ม. 5 
13 สระเก็บนํ้าสํานักสงฆ์ป่าคลองกรุงหยัน  ม. 5 
14 สระเก็บนํ้าบ้านแปลง  2  ม. 5 
15 สระเก็บนํ้าบ้านนางชีพ  ม. 6 
16 สระเก็บนํ้าบ้านเขาหลัก  ม. 7 
17 สระเก็บนํ้าบ้านท้ายไร่เขต  5  ม. 7 
18 สระเก็บนํ้าบ้านนํ้ารอบ  ม. 8 
19 สระเก็บนํ้าโรงเรียนบ้านบ่อปลา  ม. 8 

 
6.ระบบทางเศรษฐกิจ 

6.1การเกษตร  
-อาชีพการประกอบอาชีพของประชากรในเขตตําบลกรุงหยันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เช่น สวนยางพารา  สวนปาลม์นํ้ามัน และรบัจ้างทํางานทั่วไป 
  -รายได้ 
 

ประเภทการประกอบอาชีพ รายได้/เดือน รายได้/ป ี
ทําการเกษตร 
ธุรกิจค้าขาย 
รับจ้าง 
รับราชการ อ่ืนๆ 

6,000 – 10,000 
7,000  - 10,000 
6,000  - 10,000 
6,000  - 30,000 

72,000  – 120000 
84,000 – 120,000 
60,000 – 120,000 
60,000 –  360,000 

-หน่วยธุรกิจในเขตตําบลกรุงหยัน 
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โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  2  แห่ง คือ โรงงานนํ้ายางพาราข้นและโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ขององค์การสวนยาง 

   ร้านขายของชํา  จํานวน   45 แห่ง 
ป้ัมนํ้ามัน  จํานวน  11 แห่ง 
ตลาดนัด  จํานวน  6 แห่ง 

 
 
 
 
 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ํา) 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้น/ชุมชน 
 7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนประชากร ชาย หญิง จํานวนครัวเรือน(หลัง) 
1. บ้านบางปรน 1,258 637 621 353 
2. บ้านกรุงหยัน 838 430 408 434 
3. บ้านกรุงหยันใต้ 1,569 769 800 567 
4. บ้านหมู่บ้านป่าไม้ 2,077 992 1,085 663 
5. บ้านป่าคลองกรุงหยัน 638 310 328 231 
6. บ้านทะเลสองห้อง 1,586 828 758 447 
7. บ้านถ้ําเพดาน 1,316 678 638 412 
8. บ้านบ่อปลา 1,237 662 614 353 

รวม 10,548 5,306 5,252 3,472 
 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการทําการเกษตร เขตตําบลกรุงหยัน มีการทาํการเกษตร ดังน้ี 
 1.สวนยางพารา 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น/ชมุชน ครัวเรือน พืน้ทีเ่พาะปลกู พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว อ่ืนๆ 
1. บ้านบางปรน 274 11,109.32 11,007.12 - 
2. บ้านกรุงหยัน 80 2,957.90 2,947.90 - 
3. บ้านกรุงหยันใต้ 249 9,273.09 8,787.68 - 
4. บ้านหมู่บ้านป่าไม้ 223 7,748.45 7,695.45 - 
5. บ้านป่าคลองกรุงหยัน 54 1,297.73 1,218.51 - 
6. บ้านทะเลสองห้อง 329 11,961.22 11,397.78 - 
7. บ้านถ้ําเพดาน 185 6,578.72 6,215.59 - 
8. บ้านบ่อปลา 245 9,822.15 9,596.62 - 

รวม 1,639 60,748.58 58,866.65 - 
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2.สวนปาล์มนํ้ามัน 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น/ชมุชน ครัวเรือน พืน้ทีเ่พาะปลกู พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว อ่ืนๆ 
1. บ้านบางปรน 16 444.94 434.63 - 
2. บ้านกรุงหยัน 1 4 4 - 
3. บ้านกรุงหยันใต้ 18 497.41 390.41 - 
4. บ้านหมู่บ้านป่าไม้ 4 125.50 125.50 - 
5. บ้านป่าคลองกรุงหยัน 1 6.96 6.96 - 
6. บ้านทะเลสองห้อง 22 784.64 784.64 - 
7. บ้านถ้ําเพดาน 22 499.11 467.11 - 
8. บ้านบ่อปลา 7 263.60 263.60 - 

รวม 91 2,626.16 2,476.85 - 
 

 7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ําทางการเกษตร 

 

หมู่ที ่ อ่างเกบ็น้ํา สระน้ํา ฝาย บ่อบาดาล แหล่งกัก
เก็บนํ้า

ธรรมชาติ 

อ่ืนๆ ไม่มีแหล่ง
กักเก็บนํ้า 

1. 1 2 1 2 1 - - 

2. 1 3 1 - - - - 

3. - 2 1 4 1 - - 

4. - - 1 4 - - - 

5. - 4 - - 1 - - 

6. - - - - 1 - - 

7. 1 3 2 - 3 - - 

8. - 1 2 1 1 - - 

รวม 3 15 10 11 8 - - 
 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถอืศาสนา สถาบันและองค์การทางศาสนา 
          วัด/สาํนักสงฆ์     จํานวน  7 แห่ง   ประกอบด้วย 

1.วัดบรรพตวนาราม   ต้ังอยู่หมู่ที่๑ 
2.สํานักสงฆ์ถ้าํแม่หน้า   ต้ังอยู่หมู่ที่๑ 
3.วัดกรุงหยัน    ต้ังอยู่หมู่ที่๒ 
4.สํานักสงฆ์บ้านป่าไม้   ต้ังอยู่หมู่ที่๓ 



13 
 

 
 

5.วัดประดู่หอม    ต้ังอยู่หมู่ที่๔ 
6.สํานักสงฆ์ป่าคลองกรุงหยัน  ต้ังอยู่หมู่ที่๕ 
7.วัดอาตาปีคีรีเขต    ต้ังอยู่หมู่ที่๗ 

8.2 ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ตําบลกรุงหยันมีประเพณีที่สําคัญประจําตําบล คือ 
-งานสมโภชปู่เจ้าสมิงคา  
-งานปิดกรีดของการยาแห่งประเทศไทย 
-งานประเพณีชักพระ 
-งานประเพณีลอยกระทง 

 8.3 สถานทีท่อ่งเที่ยว 
        จุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน คือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่งในพ้ืนที่ เช่น 

-วัดเขาแม่หน้า    ต้ังอยู่หมู่ที่๑  
-วัดเขาหน้าเหรียง    ต้ังอยู่หมู่ที่๑  
-สวนหลวง ร.๙    ต้ังอยู่หมู่ที่๒ 
-ถ้ําปลา     ต้ังอยู่หมู่ที่๖ 
-ทะเลปรน    ต้ังอยู่หมู่ที่๖ 
-ทะเลสองห้อง    ต้ังอยู่หมู่ที่๖ 
-เขาถ้ําเพดาน    ต้ังอยู่หมู่ที่๗ 
-วัดถ้ําเพดาน    ต้ังอยู่หมู่ที่๗ 
-เขานางนอน    ต้ังอยู่หมู่ที่๗ 
-ถ้ํากระดูก    ต้ังอยู่หมู่ที่ ๗ 
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ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 

 

 1.สรปุผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รบัลากรเบกิจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
(พ.ศ.2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) และ(พ.ศ.2560-2562) มีลักษณะที่มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน โดยมีการกําหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย
มีการทบทวนและนําแผนพัฒนาสามปีไปสูการปฏิบัติเป็นประจําทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้นํา
แผนพัฒนาสามปีของแต่ละปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการท่ีได้ของบประมาณจากหน่ายงานอ่ืนมาดําเนินงานรวมท้ังมีการวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
  ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้จัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี การรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุง
ซ่อมแซมและการดําเนินการอ่ืนๆ ตามโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จและทําการเบิกจ่าย สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

30 ๘,๗๔๘,๘๓๐ 95 17,518,03
2 

39 19,341,00
0 

- - 164 45,607,86
2 

ด้านเศรษฐกิจ - - 2 12,900 - - - - 2 12,900 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

34 ๑๙,๕๒๑,๖๕
๔ 

38 20,132,50
1 

32 25,847,29
5   

- - 172 65,541,45
0 

ด้านการบริหาร
จัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมช
าติและ

ส่ิงแวดล้อม 

2 ๑๔๔,๖๐๐ 2 191,750 1 375,000 - - 5 711,350 

ด้านการ
เสริมสร้างธรร

มาภิบาลและการ
บริหารองค์กร 

12 ๘๖๔,๔๖๐ 6 3,380,655 1 687,375 - - 19 4,932,490 

ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

- - - - 2 80,000 - - 2 80,000 
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การตัง้งบประมาณตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558-2561 

 

ต้ังงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
งบกลาง ๔,๓๗๙,๙๐๐ 3,886,250.00 14,324,570 15,028,340 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างและค่าจา้งชั่วคราว) 

๑๑,๐๘๖,๒๔๐ 11,395,010.00 13,942,500 15,221,570 

งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

๑๑,๕๒๕,๐๔๐ 11,474,930.00 12,743,680 12,338,930 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง) 

๖,๕๖๙,๘๒๐ 8,225,100.00 9,596,950 7,361,000 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐.00 25,000 25,000 
งบเงินอุดหนุน ๕,๓๙๒,๐๐๐ 4,935,000.00 4,875,000 4,871,000 

งบประมาณท้ังสิ้น ๓๘,๙๗๘,๐๐๐ 39,941,290 55,507,700 55,507,700 
 
 1.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือและกรอบในการพัฒนาขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผลประโยชน์
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดทิศทาง แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันเป็นอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันสามารถนําไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

30 ๘,๗๔๘,๘๓๐ 95 17,518,03
2 

39 19,341,00
0 

- - 164 45,607,86
2 

ด้านเศรษฐกิจ - - 2 12,900 - - - - 2 12,900 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

34 ๑๙,๕๒๑,๖๕
๔ 

38 20,132,50
1 

32 25,847,29
5   

- - 172 65,541,45
0 
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ด้านการบริหาร
จัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมช
าติและ

ส่ิงแวดล้อม 

2 ๑๔๔,๖๐๐ 2 191,750 1 375,000 - - 5 711,350 

ด้านการ
เสริมสร้างธรร

มาภิบาลและการ
บริหารองค์กร 

12 ๘๖๔,๔๖๐ 6 3,380,655 1 687,375 - - 19 4,932,490 

ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

- - - - 2 80,000 - - 2 80,000 

 
 -ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ.2560 
 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ดังน้ี 

1.ประเด็นการเสนอโครงการเข้าบรรจุไว้ในแผนท่ีผ่านมาไม่มีความสอดคล้องกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เน่ืองจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนแต่ละปีมีจํานวนมาก ใช้งบประมาณจํานวนมาก โดย
งบประมาณที่จะใช้ดําเนินการมีจํานวนจํากัด ไม่มีการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนที่ชัดเจนจนไม่สามารถดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายความประสงค์และความต้องการได้อย่างแท้จริง ทําให้มีการสะสมโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปีไว้
จํานวนมาก 
  2.ประเด็นการติดตามแผนทําได้ยากเพราะในการบรรจุโครงการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ไม่มีการแยกแยะโครงการที่จัดลําดับชัดเจน อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใดบ้าง ทําให้ยากต่อการควบคุมและการ
ปฏิบัติงาน 

 3.จํานวนงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทําให้การ 
บรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย 
  4.การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทําได้ยากเน่ืองจากบางโครงการได้มีการต้ัง
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณอ่ืน ไม่สามารถนํามาดําเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาได้เน่ืองจากจะต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนฯ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 โดยวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งมีกระบวนการปลายอย่าง เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที  

 

-ข้อเสนอแนะ 
 1.เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณ ในการจัดทําแผนพัฒนาควร

บรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะต้ังจ่ายได้หรือได้รับจริงใน
ปีงบประมาณน้ัน 

 2.การต้ังช่ือโครงการในการต้ังงบประมาณควรเป็นช่ือโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนา 
 3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนา 
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 4.ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนามากขึ้นเพ่ือคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจําเป็นตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง  
  เมื่อดูโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันยังไม่สามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงขีดสูงสุด เพราะมีจํานวนโครงการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให้ไม่สามารถจะดําเนินการได้อย่างเต็มรูปธรรมที่
วางไว้ได้ และเมื่อมีโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนจริงๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากติดปัญหาบางประการ เช่น โครงการไม่อยู่ในแผนพัฒนาฯ ของ
ปีงบประมาณน้ันๆ 

 

-การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีเชิงคุณภาพ 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ยึดถือหลัก
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากทีสุด สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสาน
แผนงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
   1.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าและประปา 
   1.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
   3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและบรรเทาสาธารณะภัย 
   3.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
   3.6 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้านยาเสพติด 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 

   5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและองคก์รให้ทันสมัยมปีระสิทธิภาพในการบริหาร
เพ่ือให้บริการที่ดี แก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   6.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ประกอบด้วย 7  ด้าน ดังน้ี 

1.ด้านสาธารณูปโภค 
1.1 พัฒนาระบบประปาและพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาให้เป็นนํ้าประปาด่ืมได้ “หน่ึงหมู่บ้าน  

หน่ึงนํ้าประปาด่ืมได้” และก่อสร้างระบบประปา (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําประปาไม่ทั่วถึง และพ้ืนที่ที่ยัง
ไม่มีนํ้าประปาใช้ในชีวิตประจําวัน 
  1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย 

1.3 ขยายระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงภัยเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

 

2.ด้านคุณภาพชีวิต 
  2.1 คนด้อยโอกาสมีรายได้น้อย ยากจน ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
  2.2 จัดให้มี “สวัสดิการเด็กแรกเกิด” สําหรับเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลําเนาในตําบลกรุงหยัน 

2.3 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และ
กระตุ้นให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

2.4 สนับสนุนกิจกรรม อสม. ให้มีความพร้อมรับเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2.5 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านภายในตําบล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.ด้านการศึกษา 

  3.1 ส่งเสริมระบบการศึกษาให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.2 สนับสนุนการศึกษาให้เด็กยากจนแต่เรียนดี ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตให้ดีขึ้น 
3.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
4.ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 สนับสนุนระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ได้มาตรฐานตามหลักของสํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  4.2 จัดให้มีรถดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

4.3 ส่งเสริมกิจกรรม อปพร. ให้มีมาตรฐาน และร่วมประสานงานกับ ชรบ. และ อส.ตร เพ่ือความ
สะดวกปลอดภัยของประชาชน 

5.ด้านประเพณี  วัฒนธรรม  และศาสนา 
5.1 สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมอันล้ําค่าของท้องถิ่น 
5.2 ยกย่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 บริการจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 รณรงค์ให้ประชาชนหวงแหน เห็นคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า

เขานางนอน ป่าพรุเตียว เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
6.3 ส่งเสริมมาตรการลดภาวะโลกร้อน 
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมของ รสทป.ตําบลกรุงหยัน 
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7.ด้านการบริหารจัดการ 
7.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันต้องบริการประชาชนด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 

เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก “การบริการ คืองานของเรา” 
7.2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสํานึกความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  
  7.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 

 2.ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2557-2560  
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สําคัญ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 เพ่ือแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชานชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นซึ่งผลจากการดําเนินงานปรากฏว่ามีการตอบสนองของพ่ีน้องประชาชนภายในตําบลกรุง
หยัน ผลที่ได้รับมีดังน้ี 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 
2.ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
3.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
4.ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5.ขยะในชุมชนมีวิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
6.ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการสาธารณะสุขและได้รับบริการที่ดี 
7.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
8.ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ด้วยความสะดวกรวมเร็ว 

 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
1.ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา 
2.ประชาชนมีนํ้าสําหรับการอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
3.มีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
5.ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
6.ประชาชนได้เรียนรู้และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ได้ดีขึ้น 
 

2.2 ผลกระทบ 
ในการดําเนินขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 สามารถ

ดําเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการในระดับหนึ่งเนื่องจากติดปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านและ
งบประมาณท่ีมีน้อยแต่อยู่ในเกณฑ์การพัฒนาท่ีน่ายินดีซ่ึงการดําเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุง
หยันสาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณท่ีต้ังรับไว้ ทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการต่างๆตามท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อย่างรวดเร็วในด้านการก่อสร้างเรื่องถนนและด้านสาธารณะอ่ืน ไม่สิ้นสุดโครงการเนื่องจากต้องใช้
งบประมาณจํานวนมาก งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอ ทําให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มาทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรุง
หยันต้องเร่งก่อสร้างถนนและบริการสาธารณะอ่ืนเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
  ปัญหา 

1)เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร 
2)เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
3)หมู่บ้านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีปัญหาท่ี 
ต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก 
4)ประชาชนมีความต้องการนากรบริหารจัดการท่ีดีมีเป็นจํานวนมาก 
5)ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันท่ีจะ 
สามารถดําเนินการได้ 
6)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณนั้นๆ ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

อุปสรรค 
1)การขาดความรู้เร่ืองของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี 
ในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างย่ิง 
2)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไข 
ปัญหาของประชาชน 
3)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันสามารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีซ่ึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความเร่งด่วนของประชาชนภายในตําบลได้อย่างเต็มท่ี 
4)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ
ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แนวทางการแก้ไข 
ด้านการดําเนินขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

1)การจัดทําแผนพัฒนาประจําปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาและให้มีความสอดคล้องกัน 
2)การดําเนินงานควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนากล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาแต่ละปีมาพิจารณาดําเนินการ 
3)ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนา 
4)ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน 

 
 
 
 
 



21 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 

๑.ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี   
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติโดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
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ความเปน็มา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓ (ปี๒๕๖๐
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ๒๐ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณา
นําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยและได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ 
(ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆจะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
แผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม๒๕๖๐ 

 

 สาระสําคัญ 
  ๑.สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้
แหล่งทุนและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้
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เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งส่วนใหญ่
ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงาน
เข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการก่อการร้ายโรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการ
ร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้ว
เป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่๒๑กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้นแต่ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงทํา
ให้ความเหล่ือมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้นประกอบกับในอนาคต๒๐ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติเง่ือนไข
ภายนอกที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเช่ือมโยงทุก
ระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ๑๐ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ีสาธารณะใน
ประเทศต่างๆเพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความย่ังยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดําเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนอกจากน้ันการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่
ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่ง
ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ๕.๑ในช่วง๕ปีก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่างๆขยายกาลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ๑๐ - ๑๕ปีข้างหน้าน้ีจะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลงเง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯเพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปน้ันน่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้
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สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งนํ้ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึง
ต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ันยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สําคัญสําหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ันกดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจการดํารงชีวิตการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นสําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ันผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีต
ถึงปัจจุบันทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ต้ังแต่ปี๒๕๓๑และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี๒๕๕๓และล่าสุดในปี
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น๕,๗๓๙๒ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึนฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูงอาทิกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อาหารสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น๓๘.๑
ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ล้านคนอัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ๑ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากร้อยละ๒๐.๐ในปี๒๕๕๐เป็นร้อยละ๑๐.๙ในปี๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกาสการได้รับ
การศึกษาบริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆรวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความร่วมมือที่
ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

ทั้งน้ีปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อจากน้ีไปจะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากรท้ังด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหา
ความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย์ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการ
ปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําและที่สําคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้อง
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ปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผล
ให้ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคล่ือนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆเร่งผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเง่ือนไขต่างๆดังกล่าว
จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรับตัว
จะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุด
แข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ๔ - ๕ปีต่อจากน้ีไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังตํ่าและปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากร
จะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ีเง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้
น้ันจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางานและการเรียนรู้ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆซึ่ง
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆเพ่ือให้ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ดังน้ันจึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืนทั้งน้ีการ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะนําไปสู่การกําหนด
ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิด
การผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันการดา
เนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะ
ทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลกสามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืนในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติอันได้แก่การเมือง
ภายในประเทศการเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐการดํารงอยู่อย่าง
มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ันจําเป็นจะต้อง 
 
 
 
 
มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก

ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง
มั่งคั่งย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมี
ความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ๒๐ปีต่อจากน้ีไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังน้ี 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งน้ี
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

-ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืนเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 

-ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเท่ียวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหล่ือมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านนํ้ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพท้ัง๒๕ลุ่มนํ้าเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 



30 
 

 
 

 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 

 ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1.สาระของยุทธศาสตร์ชาติกําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการกําหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

2.ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการและ
กรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ืองรวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3.กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การ
นําไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒เอาไว้แล้ว 



31 
 

 
 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบล  กรุง
หยันมีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้นําทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังน้ี 

 

๑.กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆท้ังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน 
หลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมเป็นต้น
ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญดังน้ี 

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

๒.สถานะของประเทศ 
๒.๑ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี๒๕๕๗มาอยู่ที่ประมาณ
๑๙๖,๒๔๐บาทหรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ๘ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙ซึ่งตํ่า
กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ืองดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ
๔๑.๓ในช่วงปี๒๕๓๔ – ๒๕๓๙เป็นร้อยละ๒๕.๕ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗นอกจากน้ีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆใน
ภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อยู่ที่ประมาณร้อยละ๔.๙
ตํ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี๒๕๕๓ท่ีระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ๗.๒  
๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองท้า
ให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
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แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าทําให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปี
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึนแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อ
เทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ๓.๓๒ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี๒๕๒๔และ
๒๕๔๐แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึนโดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ
๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐เป็นร้อยละ๔๒.๒ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนักเน่ืองจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่๓๑จาก๑๔๔ประเทศและในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่๓๐จาก๖๑ประเทศช้ันนําในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่๒๖จาก๑๘๙ประเทศทั่วโลก 

๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเช่ือมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูงโดยในปี๒๕๕๗
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่๔๗และด้านเทคโนโลยีที่๔๔จาก๖๑ประเทศท่ีจัดอันดับ
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โดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่๓๗และ๔๓ ตามลําดับในปี๒๕๕๑และตลอดช่วงระยะเวลา๑๔ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ๐.๑๗ต่อ GDP โดยในปี
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ๐.๔๘ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ๕๓และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, 
และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี๒๕๕๕ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน๑๑คนต่อประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อ
ประชากร๑๐,๐๐๐คน 

๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้านประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีราคา
ค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากน้ันการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับตํ่าและมีข้อจํากัดยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ีด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจํากัดต่อการทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น 

 

๒.๒ด้านสังคม 
๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเน่ืองจากปัจจัยหลักๆได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก๖.๓ คนในช่วงปี๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒คนในช่วงปี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี๒๕๘๓จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน 

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไปกําลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๗และเริ่มลดลงร้อยละ๐.๑ในปี๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ใน
ปี๒๕๕๗ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังตํ่า
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านเช่นมาเลเซีย๑เท่าตัวและสิงคโปร์๕เท่าตัวและกําลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและตํ่ากว่านอกจากน้ีกําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน
เพ่ิมขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึนอัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖คนในปี ๒๕๔๓เหลือ ๓คนใน
ปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่นและครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้นอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชาย ๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปีแต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้นจ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี
การศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับตํ่าสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐นอกจากน้ีคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆพบว่าปัญหาสําคัญที่สุดคือความซ่ือสัตย์สุจริตและการทุจริต
คอร์รัปช่ันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ําของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ในปี๒๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ในปี ๒๕๕๖แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยค่า
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าใน
ปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของรายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด
ร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑สาเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลส่งผลให้การ
กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗
เท่าเน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาคมี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒เท่า 
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(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖
พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง๓.๖เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ล้านคนในปี ๒๕๕๕เป็น ๒.๔๗๑ล้าน
คนในปี ๒๕๕๗ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรมเน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางานนอกจากนี้ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึนจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ล้านคนจากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ล้านคนส่วนผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐
บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยง
ดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลม
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้นโดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็นแผน
ตําบลเพ่ือเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น ๑๕๒,๓๗๗
แห่งในปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ขององค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงินร้อยละ 
๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน
นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลงเน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วยพ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้นโดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔เป็น ๑๐๒ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากน้ียังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขาซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้
ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องการ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพกําลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆจํานวนมากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการทํานากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมทําให้พ้ืนที่ป่า
ชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในปี 
๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์นํ้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้นความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ต้อง
นําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖อยู่ที่ระดับ๑.๐๘ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการนําเข้า
พลังงานทั้งหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี๒๕๕๕เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑พันบาร์เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
การใช้พลังงานตํ่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ลุ่มนํ้าหลักนํ้าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้านลูกบาศก์เมตรขณะท่ีการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักนํ้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ของปริมาณนํ้าทําธรรมชาติมีแอ่งนํ้าบาดาลทั้งหมด ๒๗แอ่งนํ้าบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในใช้นํ้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่
กระทบต่อปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้าบาดาลข้ึนมา
ใช้มีข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูงขณะที่ภาพรวม
ความต้องการใช้นํ้าในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ล้านลูกบาศก์เมตรโดยท่ีศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งนํ้าของภาคส่วนต่างๆมีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถจัดสรรนํ้าตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
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(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วันในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ล้านตันในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในปี ๒๕๕๗มี
ประมาณ ๒.๖๙ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ต่อปีเน่ืองจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่าน้ีหาก
ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้นแต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากต้นทุนในการกําจัด
สูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี๒๕๕๗พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซนและ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในขณะที่พื้นที่อ่ืนเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ทั้งน้ีในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO ๓เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยานการ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดําอย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับโดยความร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพนํ้าในช่วง๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งนํ้าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการ
ปศุสัตว์และการระบายนํ้าเสียจากชุมชนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดนํ้าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณนํ้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าและเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี๒๕๔๗โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาค
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมาก
ในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึน้
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่มสร้างความ
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เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆในขณะที่นํ้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก 

๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยช้ีว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน
เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. ๒๕๕๒มีอย่างน้อย ๖ประการคือ (๑) 
หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลัก
ความคุ้มค่าขณะน้ีได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการ
ซื้อสิทธ์ิขายเสียงมีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ังมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงาน
ภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้
คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสําคัญในการพัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ส่วนได้แก่บริหารราชการ
ส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อํานาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ
ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึง
การกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
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โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. ๒๕๔๕มีการกําหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อํานาจให้แก่อปท.ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐และ 
๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑และฉบับที่ ๒นอกจากน้ันมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดําเนินงานของอปท. โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๓สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐และ
ร้อยละ ๒๘.๒๑ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่อปท. ฉบับที่ ๑จํานวน ๑๘๕ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จํานวน ๗๕งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘คนบุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕คนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัยจํานวน ๗๙คนและลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘คน
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตําบลท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล
ปัญหาการซื้อเสียงทําให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่นจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามลําดับส่งผลให้อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม
การค้าการบริการการเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบนซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเน่ืองจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการ
ต่างๆที่ออกมารวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕จาก
การจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ท่ีได้ ๓๕
คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนนและมาเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

๓.บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
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๓.๑บริบทภายใน 
๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วง

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔ 
(๓)ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลาร์สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 
๓.๐ (๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ีเศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึนเมื่อคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง 

(๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆท่ีการปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นตํ่าสําหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลาร์สรอ.ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศสําคัญๆเง่ือนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก 

๓.๑.๒การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑คนการขาดแคลนกําลัง
แรงงานท้าให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิ
อาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้นสศช. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อ
การปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นตํ่าในปี ๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ความเหล่ือมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินําไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ี
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ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี
โอกาสและรายได้สูงทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ของ
ประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการ
แย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆจึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาคเกษตร
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งน้ีการเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุน
ตํ่าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึนนอกจากน้ีความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วน
เอ้ือหรือทําให้จําเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมี
จํานวนมาก 

 
๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐเอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘มีมาตราสําคัญๆที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาส
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืนกระจายอํานาจและจัดภารกิจอํานาจหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน
การคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่าง
คุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิ
มูลนิธิสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการ
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวนแนวนโยบายมาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากขึ้น 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

 แผนพฒันากลุม่จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทยและแผนพฒันาจังหวัดแผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 

นิยาม  :  ”ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
ทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินค้
าสําเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสร้าง
สรรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดําเนินการได้ในระดับพ้ืนที่บูรณา
การร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นเคร่ืองจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

นิยาม : ”ศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ”แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง
ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเย่ียมเยือน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นเครือ่งจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและสร้างมูลค่า คุณค่า ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของ
การบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์รวม 
  1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ
เศรษฐกิจ 
  2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 
  3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
  4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มนํ้ามัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แนวทางดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลมุและทรุดโทรม -สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบ

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม
โดยดําเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิดบริการ
เร็ว 

-สนับสนุนให้มกีารใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคบัแคบไม่สามารถรองรับ
การจราจรในช่ังโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว (One  Stop Service) การตรวจ
ปล่อยจุดเดียว (Single Services Inspection) และ
ด่านศุลกากรแบบ Single window 

 
▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
อุปสรรคใน
การเข้าถึง
แหล่ง
เงินทุน 

-สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเช่ือในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มศีักยภาพในการ
ขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบก
ารขาด
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบ
พิธีศุลกากร
ส่งผลใหม้ี
การลักลอบ
ทําการค้า
ตามแนว
ชายแดน 

-ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุด
กระจาย
สินค้าและ

-ส่งเสริมการดําเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อํานวย
ความสะดวกในเร่ืองข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนดําเนินการ 
-จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการลงทุน 
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ศูนย์บริการ
แบบ
เบ็ดเสร็จ 
สินค้าและ
การบริการที่
แต่ละ
ประเทศมี
ลักษณะ
คล้ายกัน 

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอํานาจต่อรองรับผู้ค้ารายใหญ่
ได้ 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
ประสิทธิภา
พในการ
จัดเก็บและ
เผยแพร่
ข้อมูล 

-เร่งรัดให้มีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 
-อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

 
▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหลง่
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว/การ
บํารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งทอ่งเที่ยว/
กิจกรรมท่องเที่ยวเช่ือมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่
อยู่ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเท่ียว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มคีวามย่ังยืน
และเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษา
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยนําการจัดการความรู้มาใช้ในการ
ดําเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเน่ือง/สิ่งอํานวยความสะดวก
เช่น ป้ายช้ีทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้
มาตรฐาน 

-เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวและ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ 
สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
-จัดทําป้ายช้ีทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
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-จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและ
กฎจราจรของประเทศไทย และกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

 

▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านการศึกษา 
ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 

เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไมส่ามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้น
ที่การฟังและพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมลูของหน่วยงานในประเทศมอียู่อย่าง
จํากัดเน่ืองจากการจัดทําข้อมูลไม่เป็นระบบและมี
ความล้าหลัง 

-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมี
การปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม้ีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต่อ 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 

▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมลูฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสขุศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหานํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 
Supply and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for 
Local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
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(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน (Simple 
Treatment) 
8) การจัดหายาที่จําเป็น (Essential Drugs) 
9) สขุภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามยัสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
 12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 

13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่
ติดต่อ (Accident and Noncommunicable 
Disease Control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือรองรับการ
ตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 
-กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นกําลังสําคัญของ อปท. 

 
 

▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งนํ้าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ การ
รุกรานที่ดินทํากิน และการทาํลายทรัพยากรป่าไม้ 

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่
ข่ายในการสร้างโรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบกําจัดนํ้าเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกข้อบัญญติัและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรต้นนํ้า และบงัคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
-จัดการที่ดินทาํกิจและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่า
สงวนให้มีความชัดเจน 
-ส่งเสริมการศกึษาและการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น เช่น การจัดต้ังอาสาสมัครรักษาป่าและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 



47 
 

 
 

 
▪ กลุม่ อปท.ทีต้่องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการดาํเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา รู้เรา” 

-ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และ
เผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือน
บ้าน 
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สําคญัใหแ้ก่เด็กและเยาวชน เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย 
การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร และขนมไทย 
-ส่งเสริมการศกึษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเช่ือมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหน่ึง
เดียวกัน 
-จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น 
-จัดทําพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมุด
ท้องถิ่น เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์(Vision) 
   “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
คํานยิามวิสัยทศัน ์

คําจากวิสัยทศัน ์ หมายถึง 
นครแห่งการเรียนรู้
  

วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการดําเนินชีวิตให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนาจังหวัดให้เติบโต
อย่างมั่นคงและย่ังยืนบนฐานการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 

นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  
อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  
การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน ยึดหลักการประยุกต์
หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐานเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    

นครแห่งการทอ่งเที่ยว ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานท้ังในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเท่ียว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก และกิจกรรม
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ท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด  ทั้ ง น้ี  การพัฒนาการท่อง เที่ ยวของจั งห วัด ยึดหลักการไม่ทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาการท่องเท่ียวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด 

นครทีน่่าอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การคมนาคม 
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และมีความเป็นจังหวัดประชาธิปไตยและยึดนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
บนพ้ืนฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ  
๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรอืน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนชุมชน
คุณภาพ ๓. เขา้ถึงแหล่งทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหาร
จัดการดี สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจนย่ังยืน  

พันธกิจ(Mission)  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เช่ือมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
 ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ 
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
  ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

๕.พัฒนาคนองค์กรระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

๑. การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร   
๒. การท่องเที่ยว                                                                    
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
๔. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง  

 ๕. การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
เป้าหมายการพัฒนา 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ๑ ต่อปี 
๒. การเติบโตในการสร้างพ้ืนที่สีเขียวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
3. นครศรีธรรมราชสามารถผลิตพลังงานทดแทนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ๑๕ ของความต้องการทางพลังงานท้ังหมด 
  4. องค์กรชุมชนมีมาตรฐาน“นครเข้มแข็ง”มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งจังหวัด 

5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
6. ปีการศึกษาเฉล่ียของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
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  7. นครศรีธรรมราชทั้งในเขตเมืองและชนบท มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุขอย่างย่ังยืน ได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นจังหวัดน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

วิสัยทัศน ์
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559-

2561) ได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.
2558-2560 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน การวิจัย
และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจ
ชุมชน 
    9.  พัฒนาความเช่ือมโยงระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
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 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
 2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
 4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่าการค้า
การลงทุนของจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  พันธกิจ 
    1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วมรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการนํ้าเสีย 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและย่ังยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกําเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
    6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างย่ังยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
  4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
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2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
 4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
 5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู้เสพย์และผู้เก่ียวข้องให้น้อยลง 
 6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
          9. ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
          10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเอง 
          11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทําและใช้แผนชุมชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
  2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธ์ุที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
  4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พันธกิจ 
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  เป้าหมายการพัฒนา 

1.มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับระบบการ
ขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 พันธกิจ 
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  1. รณรงคส์รา้งกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝงัจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสรมิสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่
เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสทิธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ใหใ้ช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่าปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทํางาน
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
 3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

2.1 วิสัยทัศนก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบลกรุงหยัน 
“มุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข็มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ข้องเก่ียวยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

 

2.2 พันธกิจ 
 1.บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น สนับสนุนการสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรคและสนับสนุน การจัดสวัสดิการสังคม  
4.บริหารจัดการแหล่งนํ้า  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.พัฒนาองค์กรพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 
6.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลให้ได้มาตรฐาน 

2.3 เป้าประสงค ์
1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  
2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มสี่วนร่วมในการพัฒนา มีแหลง่เรียนรู้  

มีภูมิคุ้มกันรู้เทา่ทันโลก มสีุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่สมดุลและย่ังยืน  
5.บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 
6.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลให้มีมาตรฐานระดับสากล 

2.4 ตัวชี้วัด 
  1.ระยะทางถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น จํานวนสะพาน ท่อลอดเหลีย่ม 
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  2.จํานวนแหลง่นํ้าเพ่ือการผลิตนํ้าประปาภายในตําบลกรุงหยันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
  3.มีการบริหารจัดการของระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.จํานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม/ได้รัยความช่วยเหลือ จํานวนโครงการ กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.จํานวนโครงการ/กิจกรรม/อัตรากรเจ็บป่วยลดลง/จํานวนนักเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาเป็น
เลิศ/จํานวนผู้ผา่นการอบรม/จํานวนโครงการ 
  6.ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม ร้อยละของความพึงพอใจ 
  7.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันและประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
  
 

 
 
 
 
2.5 ค่าเปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ค่าเปา้หมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 

2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.พัฒนาและสง่เสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพ 
2.ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

1.สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การบริการด้านการสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 
3.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
4.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
5.ส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกําลัง
กายและเล่นกีฬา 
7.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการควบคมุการเผยแพรข่องยาเสพติด 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูล มลพิษและสิ่ง
ปฏิกูล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรฯ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตําบลกรุงหยัน 
2.สนับสนุน ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 
 
2.6 กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และ

ปลอดภัย 
2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อ
การดํารงชีพ 
2.การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

1.การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.การบริการด้านการสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 
3.การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 
4.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
5.การส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
6.การพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 
7.การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการควบคุมการเผยแพร่ของยาเสพติด 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูล มลพิษและสิ่ง
ปฏิกูล 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 

1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรฯ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

1.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตําบลกรุงหยัน 
2.การสนับสนุน ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 
 
 
 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
3.พัฒนาและสง่เสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6.การบริการด้านการสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 
7.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
8.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
9.ส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10.พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
11.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการเผยแพร่ของ

ยาเสพติด 
12.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูล มลพิษและสิ่งปฏิกูล 
14.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
15.เพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
16.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรฯ 
17.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตําบลกรุงหยัน 
18.สนับสนุน ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

   ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมุ่งพัฒนา 6 ด้านได้แก่ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรและด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
   การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมี
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังน้ี 

  
วิสัยทัศน ์

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อบต. 
 
 

เป้าประสงค ์
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเปา้หมาย 
 
 

กลุยทธ ์
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จุดยืนทางยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
    1.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าและประปา 
    1.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
    3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
    3.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
    3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและบรรเทาสาธารณะภัย 
    3.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
    3.6 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้านยาเสพติด 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
    5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและองคก์รให้ทันสมัยมปีระสิทธิภาพใน
การบริหารเพ่ือให้บริการที่ดี แก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
    6.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ประกอบด้วย  7  ด้าน ดังน้ี 

1.ด้านสาธารณูปโภค 
1.1 พัฒนาระบบประปาและพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาให้เป็นนํ้าประปาด่ืมได้ “หน่ึงหมู่บ้าน  

หน่ึงนํ้าประปาด่ืมได้” และก่อสร้างระบบประปา (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําประปาไม่ทั่วถึง และพ้ืนที่ที่ยัง
ไม่มีนํ้าประปาใช้ในชีวิตประจําวัน 
  1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย 

1.3 ขยายระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงภัยเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

2.ด้านคุณภาพชีวิต 
  2.1 คนด้อยโอกาสมีรายได้น้อย ยากจน ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
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  2.2 จัดให้มี “สวัสดิการเด็กแรกเกิด” สําหรับเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลําเนาในตําบลกรุงหยัน 
2.3 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และ

กระตุ้นให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 
2.4 สนับสนุนกิจกรรม อสม. ให้มีความพร้อมรับเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2.5 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านภายในตําบล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.ด้านการศึกษา 

  3.1 ส่งเสริมระบบการศึกษาให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.2 สนับสนุนการศึกษาให้เด็กยากจนแต่เรียนดี ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตให้ดีขึ้น 
3.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
4.ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 สนับสนุนระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ได้มาตรฐานตามหลักของสํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  4.2 จัดให้มีรถดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

4.3 ส่งเสริมกิจกรรม อปพร. ให้มีมาตรฐาน และร่วมประสานงานกับ ชรบ. และ อส.ตร เพ่ือความ
สะดวกปลอดภัยของประชาชน 

5.ด้านประเพณี  วัฒนธรรม  และศาสนา 
5.1 สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมอันล้ําค่าของท้องถิ่น 
5.2 ยกย่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 บริการจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 รณรงค์ให้ประชาชนหวงแหน เห็นคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า

เขานางนอน ป่าพรุเตียว เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
6.3 ส่งเสริมมาตรการลดภาวะโลกร้อน 
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมของ รสทป.ตําบลกรุงหยัน 
7.ด้านการบริหารจัดการ 
7.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันต้องบริการประชาชนด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 

เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก “การบริการ คืองานของเรา” 
7.2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสํานึกความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  
  7.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 

 3.การวิเคราะห์เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหก์รอบการจัดทาํยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพSWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกรุงหยัน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
• จุดแข็ง  (Strengths : S ) 
1.มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2.มีสภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
3.ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
4.มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ( เช่น ประเพณีทําบุญชักพระ  สมโภชปู่เจ้าสมิงคา, รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ  

เป็นต้น) 
5.ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 

• จุดอ่อน  (Weaknesses : W ) 
1.ไม่มีระบบการบริหารจัดการนํ้าแบบย่ังยืน 
2.ไม่มีศูนย์กลางตลาดชุมชนเพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 
3.ไม่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตนเอง 
4.ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
5.ขาดการพัฒนาแหล่งนํ้า 
6.เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราอย่างเดียวยังขาดอาชีพเสริมอยู่ 

 

• โอกาส  (Opportunities : O ) 
1.มีหน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

 

• อุปสรรค  (Threats : T ) 
1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอและไม่มีความแน่นอน 
2.การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งทําให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3.ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย   
4.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเร่ืองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
5.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 

 

 ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทีมี่ผลต่อการพฒันา 
1.ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ก.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สําคัญ  
และจําเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผัง
เมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองน้ีในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กําลังประสบ
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ปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ต้องให้
ความสําคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1.เส้นทางคมนาคม บางเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมา
มากพอสมควร 

2.ทางระบายนํ้า ลําคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและต้ืนเขิน ลําเหมืองส่งนํ้ามีวัชพืชปกคลุม ท่อ
ระบายนํ้ายังถูกนํ้ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายนํ้าเล็กทําให้การระบายนํ้าในช่วงฤดู
นํ้าหลากไม่ทันทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 

3.ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า และพ้ืนที่สาธารณะหลายแห่งยังไม่ได้ขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

4.ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ทําให้ถังลูกบอลเก็บนํ้าประปา
เป็นสนิม พุพัง ทําให้ต้องซ่อมแซมบ่อยคร้ัง จนทําให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด พัง ต้องทําการซ่อมแซมจน
งบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ  

5.แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยนํ้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาปี บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้งทําให้นํ้าไม่เพียงพอต่อการทํานา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่นาของตนเอง
ทําให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพ้ืนที่พบปัญหาสภาพน้ํากร่อยไม่สามารถทํา
นาได้ ไม่มีอ่างเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

6.การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุ บันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมี
บริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่กําลังเรียน
หนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือนกับการบริการของ TOT เป็นต้น 
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง หรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบสนับสนุนจาก
หน่วยงายที่เก่ียวข้อง 
  ความต้องการของประชาชน 

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
๓.ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือนและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
๔.ก่อสร้างฝายนํ้าล้น ขุดลอกคลอง  
๕.จัดหาแหล่งกักเก็บนํ้า ในการอุปโภค บริโภค  
๖.สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
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๑๐.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๓.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

 ข.ด้านเศรษฐกิจ 
  ปัญหา 

สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบ
อาชีพกรีดยางพาราอย่างเดียว มีปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ประชาชนยังว่างงาน  ไม่มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เน่ืองจากขาดอาชีพเสริมหลังฤดูปิดกรีดยางพารา การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอ  การส่งเสริม
อาชีพขาดการต่อเน่ือง  เพราะการทํางานของกลุ่มอาชีพมีเพียงไม่ก่ีคน  ขาดสถานที่ดําเนินงาน  สถานที่ท่องเท่ียวยัง
ขาดการส่งเสริมดูแลอย่างจริงจังดังน้ัน จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทําอย่างไรจึงจะทําให้เศรษฐกิจภายใน
ชุมชนดีขึ้น 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน   ยังต้อง
อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องนํ้า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร   ปัญหาเศรษฐกิจ  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน 
บางปัญหาจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่
ค่อนข้างจะจํากัด เพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และรองรับการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรุงหยัน มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร   รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะน้ัน อาจรวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน ให้การส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเน่ือง   
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่จะต้องดําเนินการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรุงหยัน เล็งเห็นความสําคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะ
เน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร  อีกทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการใน
อนาคตอย่างแน่นอน 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันต้องการเคร่ืองมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
ต้องการความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จําหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร  เพราะลดปัญหาการ
กดราคาผลผลิต 

 

ค.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สําหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  ดังน้ี 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บนํ้า 
5.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1.ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนช้ืน เหมาะแก่การ

เกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  
2.เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ขาดการปลูกจิตสํานึกในด้านรัก

บ้านเกิดรักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน
หรือไปทํางานที่อ่ืน  

3.ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง 
จึงยากแก่การแก้ไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันจะดําเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็น
ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและ
ประสานมายังองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยัง
ชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี 
ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญของหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพด้ังเดิม ส่วนเร่ืองของยาเสพติด หากกลุ่มน้ีได้
รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมท้ังทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การติดตามสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือ
สร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
ดําเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตําบลกรุง
หยัน ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การ
ปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรุง
หยันต้องดําเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 

ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ง.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา
นันทนาการ 
  ปัญหา 
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ในตําบลกรุงหยัน  ยังขาดสถานที่สําหรับออกกําลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  งบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  มีจํานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ 

  

จ.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน บางแห่งเป็นที่สูงมี

ลําคลองผ่านในช่วงฤดูนํ้าหลาก  กระแสนํ้ารุนแรงก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ถือเป็นปัญหาสําคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกกําลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทําให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่
ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม 

ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน เพ่ือสร้างเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร 
และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทําให้ประชาชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้าง
จิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ฉ.ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทําลายระบบการเลือกต้ัง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังน้ี 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมอืง การบริหาร 
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีความเช่ืองช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง

จริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุง

หยันไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน จึง
จําเป็นอย่างย่ิงที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  



64 
 

 
 

  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น 
ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้
ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทําให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทํางานและขาดประสิทธิภาพ อาจ
เน่ืองมาจากข้อจํากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการ
ทํางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณใน
การจัดหามีจํากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานพัฒนาด้านต่าง 
ๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมี
น้อยเน่ืองจากพ้ืนที่ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กรุงหยัน จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดต้ัง
กลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดให้มีการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทําให้มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษี การต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรม
และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการ
จัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดําเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมใน  ด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน
จัดขึ้น 

2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3.องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรมเพื่อ
มีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างย่ังยืน  
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๓.๔ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรุงหยัน (Strategy Map) 
 
 
 

 

แบบ ยท. 0๒ 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

     ค่าเป้าหมาย  
  ๒๕๖๑       ๒๕๖๒        ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงการ
พื้นฐาน 

การคมนาคมมี
ความสะดวก

รวดเร็ว
ปลอดภัย 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

      ๓๓               ๓              ๓ เพิ่มขึ้นทุกที ่ การพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
สะดวก และปลอดภัย 

๑๒ 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงการ
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
แหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค และ

เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพยีง 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

      ๑                ๑               ๑              ๑ เพิ่มขึ้นทุกที ่ พัฒนาระบบสา
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
ให้มีประสิทธภิาพอยา่ง

ทั่วถึง 

๔ 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

 ๑๑               ๑            ๑  เพิ่มขึ้นทุกที ่ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
เพื่อยกระดับรายได้ให้
เพียงพอต่อการดํารงชีพ 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

      ๑                ๑               ๑              ๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

     ๒                ๒                ๓              ๓ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก 
สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

๑0 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

     ค่าเป้าหมาย  
  ๒๕๖๑       ๒๕๖๒        ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๑๑๑๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

การบริการด้าน
สาธารณสุข รณรงค์ 

ป้องกัน การแพรร่ะบาด
โรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๓๓๒๒ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

๑0 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

 ๑๑               ๑            ๑  โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๒๒๒๒ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

ส่งเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมการรักษา
ความสงบเรยีบร้อยและ
การป้องกันบรรเทา 

สาธารณภยั 

๒0 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๓๓๒๒ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

พัฒนาการกีฬาและ
ส่งเสริมโอกาสให้

ประชาชนได้ออกกําลัง
กายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 

๑0 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

     ค่าเป้าหมาย  
  ๒๕๖๑       ๒๕๖๒        ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๑๑๑๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

สร้างกระบวนการมสี่วน
ร่วมเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๑๑๑๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๒๒๒ ๒ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

เสริมสรา้งประสิทธิภาพใน
การจํากัดขยะ มลพิษ 

และสิ่งปฏิกูล 

๘ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

องค์กร 
ภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาด้าน 
บริหารจัดการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๑๑๑๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๔ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

องค์กร 
ภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาด้าน 
บริหารจัดการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๑๑๑๑ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

๔ 
โครงการ 

กองคลัง อบต.ท่ายาง 

การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็งมั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

องค์กร 
ภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

จํานวน 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินงาน 

๒๒๒๒ โครงการต่อเนื่อง
ทุกปี 

พัฒนาเสรมิสรา้งศักยภาพ
ขององค์กร 

๘ 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 
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ส่วนที่ 4 

  การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัต ิ
 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลกรุง
หยัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักงานปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สํานักงานปลัด 

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
บรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักงานปลัด 

ด้านการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 
ด้านกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารองค์กร 

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

แผนบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 

ด้านการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้
ทันสมัยฯ 

แผนบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักงานปลัด/กอง
การศึกษาฯ 
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(ผ 03) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

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

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
-แนวทางการพัฒนาด้าน
คมนาคม 

48 87,067,000 37 55,449,000 22 45,092,500 21 57,780,000 128 245,388,500 

-แนวทางการพัฒนาด้านแหล่ง
น้ําและประปา 

25 16,555,000 18 16,350,000 20 16,580,000 18 25,250,000 81 74,735,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 5 1,900,000 3 1,400,000 4 2,415,000 3 1,400,000 15 7,115,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-แนวทางการพัฒนาด้านการ 
     สง่เสรมิอาชีพแก่ประชาชน 

4 915,000 4 915,000 4 915,000 4 915,000 16 3,660,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
-แนวทางการพัฒนาด้าน
การศึกษา 

17 2,922,800 8 1,122,000 5 972,000 5 972,000 35 5,988,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

4 470,000 4 470,000 4 470,000 4 470,000 16 1,880,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสรมิสวัสดกิารและสังคม
สงเคราะห ์

10 10,810,000 8 10,898,900 8 11,129,800 8 11,348,800 34 44,187,500 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
-แนวทางการพัฒนาด้านการสร้าง
ความเขม็แข็งของชุมชนและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

15 4,930,000 15 3,550,000 13 3,050,000 12 2,400,000 55 13,930,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะ
สุข 

9 2,983,000 9 1,013,000 9 1,013,000 9 1,013,000 36 6,022,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาตา้น
ยาเสพตดิ 

5 1,900,000 5 1,900,000 5 1,600,000 5 1,600,000 20 7,000,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 1,170,000 7 1,770,000 5 420,000 5 420,000 24 3,780,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
       -แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

6 906,000 11 1,426,000 11 1,426,000 11 1,426,000 39 5,184,000 

      -แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชนฯ 

10 1,920,000 9 1,900,000 8 1,850,000 8 1,850,000 35 7,520,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
       -แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

6 2,190,000 4 2,590,000 4 2,590,000 4 2,590,000 18 9,960,000 

รวม 171 136,638,000 142 100,753,000 122 89,522,800 117 109,434,000 552 436,347,800 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจสิติกสช์ั้นนําของภูมิภาคได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. บุกเบิกถนนหินผสุายวัดเขา 
หน้าเหรียง – ควนกอ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

400,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

2. ปรับปรงุถนนหินผสุายบา้น
นายสมศักดิ์ – พรุเตียว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว  1,500  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

100,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

3. ก่อสรา้งถนนลาดแบบสามชั้น 
สาย สปก.หมู่ที่  1  
(ช่วงที่ 4) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร 
ยาว  490เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,200,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ      

4. ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายควนฝาม ี – 
บ่อโหดหมู่ที่ 1  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว  1,500  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

1,200,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายสมปอง – 
บ้านนายบญุธรรม  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 800เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด) 

1,900,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

6. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายบุญธรรม  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจร   
กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,100เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด) 

2,860,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

7. บุกเบิกถนนสาย สปก. 
หมู่ที่ 1 ตาํบลกรุงหยัน 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตําบล 
กุแหระ  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

600,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

8. บุกเบิกถนนสายควนกอ – ถ้ํา
แม่หน้า หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

400,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
แคพซีล  สายบ้านด่าน 
เสือข้าม หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

4,000,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ส่วนโยธา 
อบจ./ทช. 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

10. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดถ้ําแมห่น้า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 4,500,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

11. ก่อสร้างถนนหินผุสายสาม
แยก สปก. - ห้วยโตน  
หมู่ที่  1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว  1,100เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  400,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

 
กองช่าง 

 

12. ก่อสรา้งถนนหินผ ุสายบา้น 
นายลอย – สํานักสงฆ์ถ้ํา 
แม่หน้าหมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร  
ยาว  1,000  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   250,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

 
กองช่าง 

 

13. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
สามชั้นสายบา้นนายสมศักดิ์ 
– ห้วยโตน หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร  
ยาว  2,600เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   4,500,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

14. ก่อสร้างถนนหินผุ สายบ้าน 
นางอุไร – สํานักสงฆ์ 
ถ้ําแม่หน้าหมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว  1,500  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   1,050,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

15 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสังบญุเมอืง  - บ้าน
ท้ายไร่เขต 4 หมูท่ี่ 2 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,000เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. กําหนด) 

 3,200,000 3,200,000 3,200,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

16. ก่อสรา้งคูระบายน้ําถนน  
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อเป็นการแก้ปญัหา
การระบายน้ําของถนน
ได้ 

คูระบายน้ําถนนจาํนวน 2 สาย 
1.บ้านนายสมโชค ชูดวง 
เป็นเงิน 140,000บาท 
2. บ้านนายขาว 
เป็นเงิน 400,000บาท 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

540,000     สามารถแก้ปญัหา
การระบายน้ําของ
ถนนได ้

กองช่าง 

17. ขยายไหล่ทางหน้า รร.กรงุ
หยันวิทยาคาร พรอ้มติดตัง้ไฟ
กะพริบ  หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจร
ของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

ขยายไหล่ทาง คสล.กวา้งข้างละ 
2เมตร ยาว 30เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

100,000 
 

    นักเรียนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

18. ก่อสรา้งถนน คสล. สาย 
อบต. – โรงงานน้ํายางข้น   
หมู่ที่  2 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

1,375,000 
  

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
/อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

19. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีล สายสามแยกท่า
คลอง-สโมสร  อสย. 
หมู่ที่  2 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 720,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง/ 
ก.เกษตร/ 

อสย. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

20. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลสายบ้านพักโรงงาน 
(ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด)  

 
2,000,000 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

21. ก่อสรา้งถนนลาดยางรอบ
สวนหลวง ร.9  หมู่ที่ 2 

เพื่อใหก้ารสญัจรของ
ประชา ชนได้รับความ
สะดวกและเป็นสถานที่
จัดงานกิจกรรมต่างๆ 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 
 
 
 

 
2,250,000 

  การสัญจรไดร้ับความ
สะดวกและ
ประชาชนได้ใช้เปน็
สถานที่ออกกําลัง
กายและพักผ่อน 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

22. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลสายบ้านท้ายไร่เขต 
4 – ห้วยน้ําปันเขต 3  (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่  2  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  
ยาว 2,775 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  
4,900,000 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

อบจ./ทช./ 
กรม 

ส่งเสรมิฯ/ 
ก.เกษตร /

อสย. 
23. ก่อสร้ างถนนลาดยางเข้ า

บ้านพักเขต 4 โรงงาน 2  
สังข์บุญเมือง หมู่ที่ 2 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 1,640เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. กาํหนด) 

  2,500,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

24. ก่อสรา้งถนนหินผสุายบา้น
นายประเสริฐ บญุช่วย เขต 
4 หมู่ที่  2 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการขนสง่ผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

   100,000  การขนส่งผลผลิต
ของประชาชนได้รบั
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

25. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลภายในโรงเรียน
องค์การสวนยาง 2   
หมู่ที่  2 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 700  เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

   950,000 
 

 การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ สพฐ. 

26. ก่อสรา้งถนน  คสล. สายบ้าน
นายไมตรหีมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด ) 

225,000 
 
 

    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

27. ก่อสรา้งถนนลาดยาง 
สายซอย 3 หมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 600เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. กําหนด) 

915,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

28. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีล สายกลางระหว่าง
ซอย  1 – ซอย 5 หมู่ที่  3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,400เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

4,800,000  
 

 

 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

29. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลสายซอย 5  
หมู่ที่  3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 830เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,660,000 
  

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

30. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางกุหลาบ 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่  3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,200,000 
 

 
 

 

 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

31. ก่อสรา้งคูระบายน้ํา คสล.  
ถนนสายสีแ่ยกลงุปี้ – คลอง
กรุงหยัน หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําในฤดูฝน 

คูระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 
0.60 เมตรยาว 80เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

 480,000    สามารถแก้ปญัหาน้ํา
ท่วมขังบริเวณสี่แยก
นายปี้ได ้

กองช่าง 

32. ก่อสรา้งถนน  คสล.(เพิ่มเติม) 
ซอยขนมจีน  
หมู่ที่  3 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 66,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

33. บุกเบิกถนนสายบา้น 
นายโย  - ซอย 2  
บ้านกรงุหยันใต้ หมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 300,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

34. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย ซอย 4 หมู่ที่ 3 
(ช่วงที่ 2) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 52 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 250,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

35. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
ซอย 2 บ้านนายขนัธ์  
หมู่ที่ 3 ตาํบลกรุงหยัน - 
ตําบลปริก 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,200,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

36. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
ซอย 2 – บ้านกรงุหยันใต ้
หมู่ที่  3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 
 

12,000,000  

 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

อบจ./ทช./ 
กรม 

ส่งเสรมิฯ 

37. ก่อสรา้งคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายซอยขนมจีน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําในฤดูฝน 

คูระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 
0.60 เมตรยาว 250เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

  250,000   สามารถแก้ปญัหาน้ํา
ท่วมขังบริเวณสี่แยก
นายปี้ได ้

กองช่าง 

38. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ 
แคพซีล สายซอย 1หมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  1,200,000 
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 
 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

39. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายสมศักดิ์   
หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 3) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 

 

  260,000 
 

 การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

40. บุกเบิกถนนสายซอยขนมจีน 
– ซอย 6 หมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว 900 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

   200,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

41. บุกเบิกถนนสายบา้น 
นายปรีชา หมู่ที่ 3 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

   300,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

42. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายสุวิทย์– 
คลองกรุงหยัน (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่  4 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 980 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

2,250,000  
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

43. ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบ้าน
ซอย 1 (บ้านนายแกน) หมู่ที่ 
๔ (ช่วงที่ ๒) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

700,000  
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

44. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
สามชั้นสายกลางระหว่างซอย 
1 – บ้านไรห่มวด  
หมู่ที่  4  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 300เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

510,000  
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

45. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 5 – 
สายหลัง หมู่ที่ 4 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  
ยาว  1,200เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

1,500,000 
 

 

    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

46. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย  3 –  
สายกลาง หมู่ที่  4 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,320,000 
 

 
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

47. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 4 –สายหลัง 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่  4 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

2,360,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

48. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายส้อง   
หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 470 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,100,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

49. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
ท้ายซอย 1 – สายท้ายซอย 
2 หมู่ที่  4 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,000,000 
 

 
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 



ห น า  | 83 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

50. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
กลางซอย 1 –สายไร่หมวด 
หมู่ที่  4 (ช่วงที่ 2) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,730เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 4,000,000 4,000,000 

 

3,540,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

51. ก่อสรา้งคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบา้นนายฟื้น  
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําในฤดูฝน 
และระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารพักอาศัย 

คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

600,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 

52. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลสายแปลง 1  และ
แปลง 2(ช่วงที่ 2)  
หมู่ที่  5 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,900 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

53. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
แปลง 1 – แปลง 2  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  4,430 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

54. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
ซอยแปลง 1 ,แปลง 2 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนลาดยางจาํนวน 5 สาย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

1,200,000 600,000 600,000 600,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

55. วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อม
รางระบายน้ํา คสล.ไหลทาง
ถนนสายกลางสายแปลง  1 
และแปลง  2 หมูท่ี่ 5 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําในฤดูฝน 

ทําการวางท่อระบายน้ํา คสล.
พร้อมรางระบายน้ํา คสล.ไหลทาง
ถนนระยะทางยาว 500 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

550,000     สามารถใช้เป็น
ทางเดินและแก้ไข
ปัญหาระบบทางเดิน
ของน้ําได ้

กองช่าง 
 
 

56. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
สามชั้นสายหว้ยยวน       
(ควนจันเสือ) หมูท่ี่ 5 
(ช่วงที่ 2) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,780 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

3,602,000  
  

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

57. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีล สายบ้านนางจาง   
หมู่ที่  6 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,450  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 2,900,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

58. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบทะเลสองห้อง 
หมู่ที่6 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร 
ใช้ออกกาํลงักายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

950,000     สามารถให้
ประชาชนสัญจร ใช้
ออกกาํลังกายและ
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง/
อบจ./กกท./
สนจ.นศ./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

59. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดถ้ําเพดาน (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่  6 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

600,000 
 

 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

60. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายสวัสดิ ์  
หมู่ที่  6 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,400,000  
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

61. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีลสายบ้านครูเกลื่อม 
หมู่ที่  6 (ช่วงที่ 2) 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง4  เมตร 
ยาว 1,254เมตรไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 2,600,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

62. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหัวคลอง  
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 616 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,200,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรมสง่เสรมิฯ 

63. ก่อสรา้งถนนหินผสุายรอบ
ทะเลสองหอ้ง หมูท่ี่ 6 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 150,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

64. ก่อสรา้งถนนหินผสุายบา้น
นายจีน-ห้วยน้ําใส  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 300,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

65. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แคพซีล สายบ้านนายโกวิทย์ 
หมู่ที่  6 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,400  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 4,800,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

66. บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายเสริฐ สุขบางนบ –  
บ้านนายสวัสดิ์ฯ หมู่ที่ 6  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  
ยาว 800 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 
 

 150,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

67. บุกเบิกถนนสายทะเลปรน – 
ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 6   

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกกว้าง  
4 เมตร ยาว 500 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

  100,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

68. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
หน้าโรงเรียนองค์การสวน
ยาง 3 – บ้านเขาหลัก  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 2,800,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

69. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงงาน 2 – 
ถ้ําเพดาน หมู่ที่ 7  

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,820,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

70. ก่อสรา้งถนน คสล.ควนบ้าน
นางตุก๊เขต 5 หมูท่ี่  7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 1,100,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

71. ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
สายบา้นนายหนูนอง หมู่ที่  
7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและป้องกนัน้ํา
ท่วมในฤดูฝน 

ท่อเหลี่ยมคอนกรตีจํานวน 2 จดุ 
โดยมีขนาดจดุละ 2.40 x 2.40 
เมตรยาว 8 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

390,000 

 

    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วมในฤดู
ฝนได ้

กองช่าง 

72. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายหนูนอง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

3,600,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ      

73. ก่อสรา้งถนนน้ําลน้ผ่านบา้น
นายอูฐชวน หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนน้ําล้นจํานวน 2 จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

300,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

74. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
บ้านเขาหลกับริเวณหน้า
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 
หมู่ที่  7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร 
ยาว  300เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

460,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

75. บุกเบิกถนนสายระหว่าง 
หมู่ที่ 6 - 7 ภายในวัดถ้ํา
เพดาน 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

120,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

76. บุกเบิกถนนสายบา้น 
นายคล้อย ทองมา หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 500,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

77. บุกเบิกสายบา้นนายเขียว – 
บ้านท้ายไร ่เขต 5  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 500,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

78. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเข้าวดัถ้ําเพดาน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 300 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 363,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

79. บุกเบิกถนนสายบา้นนาย
เขียวท้ายไร่เขต ๕ –  
ถ้ําเพดาน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 600,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

80. ก่อสรา้งถนนลาดยางสาย
บ้านนายสมคิด - บ้านช่อง
สําซําหมู่ที่  7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 13,200,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

81. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงงาน 2 คลอง
สังข์ – ชนหัวคลอง หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและอื่นๆ  
ของประชาชนได้รบั
ความสะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 3,300,000 
 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

82. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท้ายไร่ – ถ้ําเพดาน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5เมตร 
ยาว  500 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  1,200,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

83. ก่อสรา้งถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน 
เขาหลัก  หมู่ที่  7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง5 เมตร 
ยาว 1,490  เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 
 

 4,097,500   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

84. ก่อสรา้งถนนหินผสุายบา้น 
นายจําเนียร – บ้านนายน่วม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  375,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

85. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตสาย 
บ้านท้ายไร่เขต 5 บริเวณ
บ้านนายสุชาติ เพชรบุรี หมู่
ที่ 7 (ช่วงที่ ๒) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  200,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

86. บุกเบิกถนนท้ายเขต 5  
บ้านนายเขียว – บ้านถ้ํา
เพดานหมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 

 

 900,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

87. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นท้ายไร่ – ถ้ํา
เพดาน หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  1,700  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  
3,740,000 

  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

88. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นอา่งเก็บน้ําเขา
นางนอน จากบ้านนาย
อาคม–อ่างเกบ็น้ําหมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรไป
แหลง่ท่องเที่ยวและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด)  

  1,100,000   การสัญจรไปแหลง่
ท่องเที่ยวและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./

สนจ.นศ/
กกท./ 
กรมฯ 

89. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นนายจ้วน – 
บ้านนายคลี ่ ไร่ออกถ้ํา

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   250,000 
 

 การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ

กองช่าง 
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เพดาน หมู่ที่ 7 สะดวก ความสะดวก 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

90. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบา้นช่องดิน หมู่ที่  2  - 
บ้านช่องสาํซ่ํา หมูท่ี่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก ระหวา่ง 
อําเภอ 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว 10กิโลเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 
 

 40,000,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

อสย 
91. ก่อสรา้งถนนหินคลุกสาย

บ้านนายวิมล – ถ้ํากระดูก
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

   600,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

92. บุกเบิกถนนจากบา้นนาย
อาคม – สวนยาง 
นายประมวล สมบูรณ์  
ไร่ออกถ้าํเพดาน  หมู่ที่ 7 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว1,300 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   450,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

93. ก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตสายบ้านนายธีระ 
ราโชกาญจณ์– บ้านนาย
ประเทียบ จุลเกลีย้ง 
บ้านไร่ตก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

   250,000 
 

 การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

94. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยบา้นนางริน – 
ซอยสวนเทียม หมู่ที่ 8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

3,360,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

95. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นพรุเตียว  
หมู่ที่  8 
 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร 
ยาว 1,130  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

 2,300,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

96. ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ  
แคพซีล สาย ศพด.บ้านบ่อ
ปลา หมู่ที่  8 (ช่วงที่ ๓) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 204 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

450,000 
 

    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/
อบจ./ทช. 

 

97. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายเติม  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,620,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

98. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยต้นเทียม  หมู่
ที่ 8(ช่วงที่ 2) 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว  1,250 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,500,000  
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

99. บุกเบิกถนนสายหน้าวัดเขา
หน้าเหรียง – ซอย ศพด.
บ้านบ่อปลา หมู่ที่ 8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

250,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

100. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นพรุเตียว  หมู่ที่ 
8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,130 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

2,000,000     การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

101. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยสวนเทียมบ้าน
นายวิน –บ้านนางริน หมู่ที่ 
8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว1,500 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 975,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

102. ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม  
คสล. ซอยถนนสายบ้านนาย
เติม  หมู่ที่  8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต  
1.5x1.5 ยาว 8  เมตร  
ชนิด 2 ช่อง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 350,000 
 

   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

103. บุกเบิกถนนสายบา้น 
นายชัยณรงค์ –  
บ้านนางริน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

บุกเบิกถนนจํานวน 1 สายขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 500,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

104. ก่อสรา้งถนนลาดยางซอยต้น
เทียมบ้านนายด ี– สามแยก
บ้านนายประณีต  
น้ํารอบ หมู่ที่ 8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  2,240,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง/ 
อบจ./ทช./ 

กรม 
ส่งเสรมิฯ 

105. บุกเบิกถนนสายบา้นนางวิไล
วรรณ – ซอยสวนเทียม หมู่
ที่ 8 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนสะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร (ตามแบบที่ 
อบต.กาํหนด) 

   520,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนสะดวก 

กองช่าง 

106. จัดทําปา้ยชื่อซอยภายใน
หมู่บา้นตําบลกรุงหยัน 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้เดินทาง 

ติดตั้งปา้ยบอกชื่อซอยหมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 8 (เอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

800,000     ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

107. แก้ไขปญัหาการระบายน้ํา
บริเวณเส้นทางคมนาคม 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ําบริเวณ
เส้นทางคมนาคมไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม , วางท่อ
ระบายน้ํา , ขุดลอกคูระบายน้ํา 
ฯลฯ บริเวณเส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน(รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของได้รบั
ความสะดวกและลด
ความเสียหายจาก
การระบายน้ําไม่ทัน 

กองช่าง 

108. ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ภายในตาํบลกรุงหยัน 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนภายในตาํบลกรุงหยัน  
หมู่ที่ 1 – 8 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

109. บุกเบิกถนนสายบา้นนางริ่น– 
สํานักสงฆ์ถ้ําแมห่น้า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 715 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 499,000    การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจสิติกสช์ั้นนําของภูมิภาคได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2แนวทางการพัฒนาด้านแหลง่น้ําและประปา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. ปรับปรงุซ่อมแซมทํานบกั้น
น้ําบ้านนายธงชัย รักษายศ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในช่วงฤดแูล้ง 

ทํานบกั้นน้ําจาํนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.
กําหนด) 

50,000 
 

    สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชน
และการขาดแคลนน้ํา
เพื่อทําการเกษตรได้ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสรา้งหลังคา
รอบสระบา้นนายเปี่ยม หมู่
ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ติดตั้งหลังคารอบสระเก็บน้ํา
พร้อมทําการพัฒนาแหล่งน้ําดิบ
เพื่อการผลติน้ําประปาให้ใช้การ
ได้อย่างเป็นปกต ิ(รายละเอียด
ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด) 

200,000     สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชน 

กองช่าง 

3. ก่อสรา้งระบบประปาชนบท
บ้านหน้า รร.บ้านบ่อปลา  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในช่วงฤดแูล้ง 

ติดตั้งหอถังเหลก็เก็บน้ําประปา
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.
ม. พร้อมขุดบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 1 ความลกึไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร หรือปรมิาณน้ําไม่น้อยกว่า 
5 ลบม.ต่อชั่วโมง 

 600,000    สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง/กรม
ส่งเสรมิฯ/
อบจ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

4. ขุดลอกและปรบัปรุงฝายน้ํา
ล้นพรุเตียว หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในช่วงฤดแูล้ง 

ขุดลอกและปรบัปรุงฝายน้ําล้นพรุ
เตียวจาํนวน 1 แห่ง (รายละเอียด
ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด) 

  200,000   สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง 

5. วางถงัแรงดันน้ําโรงงาน 2 
สังข์บญุเมือง หมูท่ี่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร 

วางถงัแรงดันน้ําจาํนวน 1 ชุด  
พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 
 

120,000     สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง 

6. ก่อสรา้งระบบประปาภูเขา 
บ้านท้ายไร่เขต 4 หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมี
น้ําประปาใช้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

ก่อสรา้งระบบประปาภูขา
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด) 
 

 300,000    สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง 

7. ขุดอ่างเก็บน้ําสังข์บุญเมือง 
โรงงาน 2 สังข์บญุเมือง หมู่
ที่  2 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในช่วงฤดแูล้ง 

ขุดอ่างเก็บน้ําบนพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,600 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 

 400,000    สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง/กรม
ชลประทาน 

8. ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. สายบ้านพักเขต 3 
หมู่ที่  2 

เพื่อใหก้ารสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและเพิ่มทาง
ระบายน้ํา 

ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 1.80 x1.80  เมตร ยาว 
8  เมตร ชนิดช่องทางเดียว
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

  250,000   การสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วมได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

9. ก่อสรา้งคูระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยู ถนนสายบ้านพัก
โรงงานน้ํายางข้น หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําในฤดูฝน 

ก่อสรา้งคูระบายน้ํา คสล. รูปตวั
ยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
1,000เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  600,000   สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมขงั
บริเวณพื้นที่และสี่แยกนาย
ปี้ได้ 

กองช่าง/ 
ก.เกษตร/ 

อสย. 

10. ขุดลอกห้วยหมา  
หมู่ที่  2 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและการ
ประมง 

ขุดลอกโดยใช้เครื่องจักร 
ขุดลอกบนพื้นที่ไมน่้อยกว่า   
10  ไร่ (รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.กาํหนด) 

   2,000,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภคของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง/
อบจ./ 
กรม

ชลประทาน 
11. ปรับปรงุระบบกรองน้ําของ

ระบบประปาชนบทของ
อนามัยบริเวณสามแยกลุง
ปี้ หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ทําการปรับปรุงระบบกรอง
น้ําประปาชนบท (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

450,000 
 

 
 

   สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภคของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง/ 
กรม

ชลประทาน 
12. ปรับปรงุระบบการระบาย

น้ําบริเวณชุมชนสามแยก
ลุงปี้ หมู่ที่ 3,4 

เพื่อใหร้ะบายน้ําได้
เป็นปกติและสามารถ
แก้ไขปญัหาการขาด
น้ําของประชาชนได้ 

ทําการขุดหรือขุดลอกทาง
ระบายน้ําบริเวณชุมชนสามแยก
ลุงปี้ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด) 

350,000     สามารถระบายน้ําได้เป็น
ปกติและแก้ไขปัญหาการ
ขาดน้ําของประชาชนได้ 

กองช่าง 

13. ขุดลอกทางระบายน้ําคลอง
กรุงหยัน หมู่ที่ 3  

เพื่อใหร้ะบายน้ําได้
เป็นปกติและสามารถ
แก้ไขปญัหาการขาด
น้ําของประชาชนได้ 

ทําการขุดลอกทางระบายน้ํา
คลองกรุงหยันระยะทางยาว 
100 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

150,000     สามารถระบายน้ําได้เป็น
ปกติและแก้ไขปัญหาการ
ขาดน้ําของประชาชนได้ 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 
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สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

14. ติดตั้งระบบถังแรงดันของ
ระบบประปา หมูท่ี่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

ติดตั้งระบบถังแรงดันของระบบ
ประปาจาํนวน 2 แห่ง ได้แก ่ 
1.บ้านนายสังข์เวยีน 
2.บ้านสี่แยกลุงปี ้

190,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

15. ขุดลอกฝายน้าํล้นซอย 4  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ําทํา
การเกษตรสามารถ
แก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคของ
ประชาชนได้ 

ขุดลอกฝายน้าํล้น 
จํานวน 1 แหง่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 400,000    สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

16. ขุดลอกทํานบกกัเก็บน้ํา 
ครูล้อมบา้นกรงุหยันใต้  
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภคและใช้ในการ
ทําการเกษตร 

ทําการขุดลอกทํานบกักเกบ็น้ํา 
จํานวน 1 แหง่ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  300,000   สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนและใช้ใน
การทําการเกษตรได้ 

กองช่าง 

17. ก่อสรา้งระบบประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาลบา้นนาง
เลียบ บัวกิ่งหมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

จัดทําระบบประปาพร้อมเจาะบอ่
บาดาล จํานวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

   700,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

18. ขุดลอกสระน้ําบ้านควนสอง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภคและใช้ในการ
ทําการเกษตร 

ทําการขุดลอกทํานบกักเกบ็น้ํา 
จํานวน 1 แหง่(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

   170,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนและใช้ใน
การทําการเกษตรได้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

19. ก่อสรา้งถังกรองสนิมพร้อม
ฝาปดิบ่อพกัน้ําบา้นนาย
สมหมาย หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาใช้
ในครัวเรอืน 

ก่อสรา้งถังกรองสนิมพร้อมฝาปดิ
บ่อพักน้ําจาํนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

80,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

20. ติดตั้งระบบถังกรอง
น้ําประปาจาํนวน 1 ชุด 
พร้อมต่อท่อส่งน้ําดิบจาก
แหลง่น้ําบา้นพรุเตียว  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาใช้
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

ติดตั้งระบบถังกรองน้ําประปา
จํานวน 1 ชุด และต่อท่อส่งน้ําดิบ
จากแหล่งน้ําบ้านพรุเตียว 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

140,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

21. วางท่อระบายน้ํา คสล.ซอย
บ้านนางฉว ีหมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ปญัหาการ
ระบายน้ําถนนซอย
บ้านนางฉว ี

วางท่อระบายน้ําคสล. พรอ้ม
กําแพงรัดปากท่อ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

75,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

22. ปรับปรงุระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕ 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาใช้
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

ปรับปรงุระบบประปาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บา้น 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

 350,000    สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

23. ติดตั้งหอถังเหลก็เก็บ
น้ําประปา  ของระบบ
ประปาชนบทบา้น 
ป่าคลองหยัน หมูท่ี่  5 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาใช้
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

ก่อสรา้งถังเก็บน้ําประปา (แชม
เปญ)ขนาดความจ ุ30 ลบ.ม สงู 
25 เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด) 

  450,000   สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

24. ก่อสรา้งคันทางกนัน้ํา (แบบ
หูช้าง) สายหว้ยยวน หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคและ
ทําการเกษตร 

ก่อสรา้งคันทางกนัน้ําแบบถาวร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด 
 

  120,000   สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคและทํา
การเกษตรของประชาชน
ได้ 

กองช่าง 

25. ก่อสรา้งฝายน้ําล้นคลองสงัข์
ของระบบประปาชนบทบ้าน
ท้ายแปลง 2 หมูท่ี่  5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา
ดิบในการผลิต
น้ําประปา เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมี
น้ําใช้เพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้นคลองสงัข์ แบบ
ถาวร ขนาดสันฝายกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สงู 1.20 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กาํหนด) 

   400,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง/ 
กรม

ชลประทาน 

26. เดินท่อเมนน้ําประปาจาก
องค์การสวนยาง(โรงงาน 2) 
–คลองสงัข์ หมู่ที่ 5  

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคและ
ทําการเกษตร 

เดินท่อเมนของระบบประปา
หมู่บา้นเป็นระยะทางยาว 5,000 
เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กาํหนด) 

   350,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคและทํา
การเกษตรของประชาชน
ได้ 

กองช่าง/
อบจ. 

27. ทําระบบป้องกันความ
เสียหายโรงผลิตน้ําประปา 
หมู่ที่ 5 

ป้องกันความเสียหาย
ของโรงผลิตน้ําประปา
ประจําหมู่บา้น 

ติดตั้งเหลก็ดัดประตู หน้าตา่ง และ
อื่นๆ (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กาํหนด) 

   30,000  สามารถปอ้งกันความ
เสียหายของระบบผลิต
น้ําประปาเพื่อให้บริการ
ประชาชนได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

28. โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาหมู่บา้นนางเจียม 
นุ่มนวล หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ติดตั้งหอถังโครงถักขนาดความจุ  
10 ลบ.ม พร้อมตดิตั้งระบบสูบ-ส่ง
น้ํา(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

350,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

29. ปรับปรงุแหล่งน้ําช่องไซ  
(เขื่อนเพชร) หมู่ที่ 6  

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคและ
ทําการเกษตร 

ปรับปรงุแหล่งน้ําเพื่อการผลติ
น้ําประปา เพื่อใช้ในครัวเรือน และ
ทําการเกษตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

 250,000    สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

30. ก่อสรา้งระบบประปาชนบท
หมู่ที่  6 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ติดตั้งหอถังเหลก็ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า  20 ลบ.ม. จํานวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กาํหนด) 

 450,000    สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

 
กองช่าง 

31. พัฒนาแหล่งน้ําดบิระบบ
ประปาชนบทบา้นนางชีพ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา
ดิบในการผลิต
น้ําประปา เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมี
น้ําใช้เพียงพอ 

ติดตั้งถังพักน้ํา ขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ส่งน้ํา PVC ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,100 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําขนาด 3 แรงมา้พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด)  

  250,000   สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง/ 
กรม

ชลประทาน 

32. ก่อสรา้งระบบประปา
หมู่บา้นบ้านนายชํานาญ หมู่
ที่ 6  

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แ ค ล น น้ํ า อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน
จํานวน 1 แหง่ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  610,000   สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชนได้ 

 
กองช่าง 



ห น า  | 102 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

33. ขุดลอกแหล่งน้ําบา้น 
ทะเลปรน หมู่ที่ 6  

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา
ดิบในการผลิต
น้ําประปาและ
สามารถแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ขุดลอกแหล่งน้ําดบิเพื่อการผลิต
น้ําประปา อุปโภค บริโภคและทํา
การเกษตร จํานวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด 
 

   8,000,000  สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชนได้ 

กองช่าง/
อบจ./กรม
ชลประทาน 

34. ขุดลอกสระประมงหมู่บา้น
หน้าโรงเรียนองค์การสวน
ยาง ๓ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ขุดลอกสระประมงหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

200,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

35. ก่อสรา้งอ่างกกัเกบ็น้ําหมู่ที่ 
๗                              

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

อ่างเกบ็น้ําจํานวน ๒ แห่ง             
1.ในวัดถ้ําเพดาน เป็นเงิน  
100,000 บาท                        
2.บริเวณบา้นช่องสําซํา เป็นเงิน 
100,000 บาท (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

  200,000   สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชนได้ 
 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 

36. ติดตั้งหอถังเหลก็เพื่อการ
ผลิตน้ําประปา หมู่ที่ 8 

ประชาชนในตําบลมี 
น้ําประปาที่มีคุณภาพ
ใช้อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

ทําการติดตัง้หอถงัเหล็กขนาด 15 
คิว (แชมเปญ) จาํนวน 1 แหง่ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด)  

300,000     สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชนได้ 
 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 

37. ขุดเจาะบอ่บาดาลภายใน
ตําบลกรุงหยัน 

ประชาชนในตําบลมี 
น้ําประปาที่มีคุณภาพ
ใช้อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

ขุดเจาะบอ่บาดาลหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 
8 จํานวน 16บ่อ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  สามารถแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําอปุโภค
บริโภคของประชาชนได้ 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

38. ก่อสรา้งฝายชะลอน้ําหรือ 
ฝายน้ําล้นภายในตําบลกรุง
หยัน 

ให้มแีหล่งน้ําสาํหรับ
ใช้ในครัวเรือนทํา
การเกษตร และ
สามารถชะลอการไหล
ผ่านของน้ําได ้

ฝายชะลอน้ําหรือฝายน้ําล้นเพื่อใช้
ในการอุปโภค บรโิภค และทํา
การเกษตรตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 32แห่ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  มีแหล่งน้ําเพื่อทํา
การเกษตรสามารถ
แก้ปญัหาการขาดแคลน
น้ําอุปโภค ของประชาชน
ได้ 
 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 

39. ก่อสรา้งฝายชะลอน้ําแบบกึ่ง
ถาวรภายในตาํบล 
กรุงหยัน 

ให้มแีหล่งน้ําสาํหรับ
ใช้ในครัวเรือนทํา
การเกษตร และ
สามารถชะลอการไหล
ผ่านของน้ําได ้

ก่อสรา้งฝายชะลอน้ําเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน  
32แห่ง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000  มีแหล่งน้ําเพื่อทํา
การเกษตรสามารถ
แก้ปญัหาการขาดแคลน
น้ําอุปโภค ของประชาชน
ได้ 
 

กองช่าง 

40. ขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อใช้
สําหรับอุปโภค บรโิภค  
และทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1-8 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

ขุดสระกักเก็บน้ํา  
จํานวน 16 สระ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

41. ปรับปรงุ ซ่อมแซมแหล่งน้ํา
เพื่อการผลติน้ําประปา
สําหรับอุปโภค บรโิภคและ
ทําการเกษตร 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ปรับปรงุ ซ่อมแซมคันกั้นน้ํา ขุด
ลอกวัชพืชหรือสิง่ปฏิกูลของหนอง
น้ําหลงัที่ทําการอบต.กรุงหยัน และ
แหลง่น้ําอื่นๆ(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

42. ก่อสร้างระบบน้ําประปาดื่ม
ได้ 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาที่มี
คุณภาพใช้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

ผลิตน้ําประปาหมูบ่้าน 
จํานวน 8 หมูบ่้าน 
 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 

43. ก่อสรา้งระบบจา่ยน้ําดิบเพื่อ
การผลิตน้ําประปา ภายใน
ตําบลกรุงหยัน 

ประชาชนในตําบล
กรุงหยันมีน้ําประปาที่
มีคุณภาพในการ
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

วางระบบสูบจ่ายน้ําดิบ ถังพักน้ํา
ดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา จากสระ
น้ําทะเลสองห้อง หรือแหล่งน้ํา
อื่นๆ เพื่อการผลติน้ําประปา หมู่ที่ 
1-8 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได้ 

กองช่าง/ 
กรมฯ น้ํา/ 
กรมชลฯ/
กรมสง่เสรมิ

ฯ 

44. โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ภายในตาํบลกรุงหยัน 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลมี น้ําประปาที่มี
คุณภาพใช้อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

ขุดลอกหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซม
แหลง่น้ําภายในพื้นที่ตําบลกรุง
หยัน (รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กาํหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง/ 
กรมฯ น้ํา/ 
กรมชลฯ/
กรมสง่เสรมิ

ฯ 
45. โครงการก่อสรา้งระบบ

ประปาหมู่บา้น  
 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน 
จํานวน 8 แหง่ พืน้ที่ 
หมู่ที่ 1 – 8  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง/
อบจ./กรม

ชลประทาน/
กรมสง่เสรมิ

ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

46. ปรับปรงุซ่อมแซม ต่อเติม 
ระบบประปาหมู่บา้นภายใน
ตําบลกรุงหยัน  

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ทําการปรับปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติมระบบประปาทั้งระบบ เช่น 
ท่อเมนจ่ายน้ํา(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

47 ขยายเขตประปาภายใน
ตําบลกรุงหยัน 

เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปาพื้นที่  
หมู่ที่ 1-8(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

กองช่าง 

48. สํารวจแหลง่น้ําบาดาล โดย
ใช้คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(ธรณีฟิสกิต์) ภายในตําบล
กรุงหยัน 

เพื่อสํารวจหาแหลง่
น้ําดิบ ใช้ในการผลิต
น้ําประปาภายใน
ตําบลกรุงหยัน 

สํารวจหาแหล่งน้ําบาดาลภายใน
ตําบลกรุงหยัน  

300,000     สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้
 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน้ํา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจสิติกสช์ั้นนําของภูมิภาคได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 
         -แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะทุกหมูบ่า้นและ
สัญญาณไฟกะพรบิบริเวณ
จุดเสี่ยง 

เพื่อใหม้ีแสงสว่าง
บริเวณที่สาธารณะ 
ทางแยก ชุมชน  

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตาํบล
กรุงหยัน พื้นที่หมูท่ี่  1-8 

300,000 300,000 300,000 300,000  มีแสงสวา่งเพียงพอลด
อุบัติเหตุ  อาชญากรรมได ้

กองช่าง/ 
กฟภ. 

2. ขยายเขตไฟฟ้าพืน้ที่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนใน
ชุมชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง    

ขยายเขตไฟฟ้าจาํนวน 2 แหง่ 
ได้แก ่
1.สายบ้านนางวรรณาฯระยะทาง
ประมาณ 200เมตร  
2.สายรอบทะเลสองห้อง 
ระยะทางประมาณ 1,000เมตร  
(รายละเอียดตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคกําหนด) 

200,000     ประชาชนในตําบลมี
กระแสไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 

อบต./ 
กฟภ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
  

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

3. ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่  
หมู่ที่  7 

เพื่อประชาชนใน
ชุมชนมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง  
 

-ซอยบ้านนายคลี ่- ถ้ําเพดาน        
ระยะ 900 เมตร 
-ซอยบ้านนายสุชาติ  เพชรบุร ี
เขต  5 ระยะ 500  เมตร 
-ซอยบ้านนายเกรยีงไกร เขต  5  
หมู่ที่  7 ระยะ 1,500 เมตร 

  
 
 

1,015,000   ประชาชนในตําบลมี
กระแสไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 

อบต./ 
กฟภ. 

4. ซ่อมแซมไฟฟา้แสงสวา่ง
สาธารณะภายในตําบล 
กรุงหยัน 

เพื่อบํารงุซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  
1- หมู่ที่ 8 

ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  1 –  
หมู่ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถแก้ปญัหาการขาด
แคลนน้ําอปุโภคบริโภค
ของประชาชนได ้

 
กองช่าง 

5. ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประชาชนใน
ตําบลมีกระแส ไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลกรงุ
หยันพื้นที่หมู่ที่ 1-8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนในตําบลมี
กระแสไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 

อบต./ 
กฟภ. 

6. ขยายเขตไฟฟ้าสายซอย 1 , 
สายบา้นนายปรีชา และ 
บ้านนายหีด หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนใน
ชุมชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟ้า (รายละเอียดตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด) 

300,000     ประชาชนในตําบลมี
กระแสไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง 

อบต./ 
กฟภ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  1  การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เปน็เกษตรคุณภาพและนํานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได ้

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1แนวทางการพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพแกป่ระชาชน 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. อบรม/ส่งเสริมการทําปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ย
ชีวภาพ ให้กบัเกษตรกร 
เพื่อเป็นการรักษาดิน
เสื่อม  

สนับสนุนการทําปุย๋ชีวภาพให้กับ
เกษตรกร หมู่ที่ 1-8 15,000 15,000 15,000 

 
15,000 

 สามารถ ส่งเสริม การ
ทําปุ๋ยชีวภาพ ใหก้บั 
เกษตรกรเพื่อเป็นการ
รักษาดินเสื่อมสภาพ 

สํานักงานปลัด 

2. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับโครงการตามแนว
พระราชดําริฯ และโครงการ
อื่นๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนรว่มและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยันพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-8 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 สามารถเพิม่ศักยภาพ
การมสี่วนร่วม และ
สามารถส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรได้นํา
โครงการตามแนว
พระราชดําริฯ  
มาใช้ได ้

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

3. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนรว่มและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยันพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-8 200,000 200,000 200,000 

 
200,000 

 สามารถเพิม่ศักยภาพ
การมสี่วนร่วมและ
ส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพได ้

สํานักงานปลัด 

4. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนรว่มและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยันพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-8 200,000 200,000 200,000 

 
200,000 

 สามารถเพิม่ศักยภาพ
การมสี่วนร่วมและ
ส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพได ้

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 

3.1แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 
 -แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น 
ป่าคลองกรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคมและ
สติปญัญาของเด็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง  110,500 
  

  เด็กมีอุปกรณ์เครือ่ง
เล่นสนามที่มีคุณภาพ 
มีความ ปลอดภัยและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

2. ทาสีรั้วรอบศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นป่าคลองกรุงหยัน 

ส่งเสรมิการพัฒนาทาง
ร่างกายของเด็ก และ
ศูนย์ฯ มีความสวยงาม 
คงทน 

ทาสีรั้ว (รายละเอียดแบบแปลน
ตามที่ อบต.กาํหนด) 

100,000 
  

  ศูนย์ฯ มีคุณภาพ 
คงทน สวยงาม และ
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

กองช่าง/กอง
การศึกษา 

 

3. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น 
กรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคมและ
สติปญัญาของเด็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง  169,400  
 

 
 

  เด็กมีอุปกรณ์เครือ่ง
เล่นสนามที่มีคุณภาพ 
มีความ ปลอดภัยและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

4. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบ่อปลา 

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคมและ
สติปญัญาของเด็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง  110,400 
  

  เด็กมีอุปกรณ์เครือ่ง
เล่นสนามที่มีคุณภาพ 
มีความ ปลอดภัย
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. ทาสีอาคารเรียนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเขาหลัก 

ส่งเสรมิการพัฒนาการ
ด้านอารมณ ์จิตใจของ
เด็ก และศูนย์ฯ  มคีวาม
สวยงาม คงทน 

ทาสีภายใน ภายนอกอาคารเรียน 
(รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.
กําหนด) 

50,000 
  

  ศูนย์ฯ มีคุณภาพ 
คงทน สวยงาม 
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับ
พัฒนาการ 
ของเด็ก 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 

 

6. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเขาหลกั 

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคมและ
สติปญัญาของเด็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง  110,500  
 

 
 

  เด็กมีอุปกรณ์เครือ่ง
เล่นสนามที่มีคุณภาพ 
มีความ ปลอดภัยและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

7. ห้องกจิกรรมศูนย์/มุมการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้ 
(ศพด.บ้านกรงุหยัน) 

มีห้องกิจกรรมได้จดัมุม
ประสบการณใ์นการ
เรียนรู้ 

เด็กได้เรียนรู้ทุกมมุประสบการณ์ที่
สําคัญ 

 
 

100,000    ส่งเสรมิพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านของเด็ก 
 

กองการศึกษา 

8. พัฒนาศักยภาพของเด็ก 
ยุวชน เยาวชน พืน้ที่ตําบล
กรุงหยัน 

เพื่อสรา้งโอกาสทางการ
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการ 
ของเด็ก 

จัดให้มกีารอบรม ศึกษานอกสถานที่ 
เพื่อเสริมสรา้งความรู้แก่เด็ก และผู้ที่
สนใจ 

50,000 
    สามารถสร้าง

แรงจงูใจทางด้าน
การศึกษา และ
พัฒนาการของเดก็
ให้กบัเด็ก 

กองการศึกษา 

9. เปลี่ยนหน้าต่างเปน็กระจก 
(ศพด.บ้านบ่อปลา) 

ห้องเรียนไดร้ับแสง
สว่างอย่างเพียงพอ 
 

หน้าตา่งจํานวน 18 ช่อง  50,000    ภายในห้องเรียนได้รับ
แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 



ห น า  | 112 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่

  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

10. จัดซื้อวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอน 
 

สนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาํบลกรุงหยัน จํานวน 4 ศูนย์ 

476,000 
 

476,000 476,000 476,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มี
วัสดุอปุกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

 
11. 

 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญของเดก็และ
ส่งเสรมิให้เดก็มี
พัฒนาการที่ด ี

เด็กในตําบลกรุงหยัน 
 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 
100,000 

 ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของเดก็
และเด็กได้มี
พัฒนาการรอบด้าน 

กองการศึกษา 

12. พัฒนาศักยภาพผูดู้แลเดก็ ผู้ดูแลเด็กได้นําความรู้
มาปรบัปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
จํานวน  4  ศูนย์ 

 
36,000 

 
36,000 

 
36,000 

 
36,000 

 ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
เพิ่มขึ้นและได้นํา
ความรูม้าพัฒนาการ
เรียน 

กองการศึกษา 

13. ส่งเสรมิการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต                
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อให ้ผดด. ได้รบั
การศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
160,000 

 
160,000 

 
160,000 

 
160,000 

 ผดด. ได้เข้ารบั
การศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต
สาขาปฐมวัน 
 

กองการศึกษา 

14. ต่อเติมรัว้ของ ศพด.บ้านปา่
คลองกรุงหยัน 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
ออกไปสู่ถนนใหญ่และ
เพื่อความปลอดภัย
สําหรับเดก็ 

ต่อเติมรัว้ของ ศพด.บ้านปา่คลอง
กรุงหยัน (รายละเอียดแบบแปลน
ตามที่ อบต.กาํหนด) 

300,000   
  เด็กได้รบัความ

ปลอดภัยและสรา้ง
ความมั่นใจให้
ผู้ปกครอง 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

15. โครงการรกับา้นเกิด เพื่อปลูกสรา้งจติสาํนึก
ให้เยาวชน มีความรัก 
ความผูกพันธ์และมี
ความรู้เกี่ยวกบัตําบล 

จัดให้มกีารอบรม  ศึกษานอก
สถานที่ เพื่อเสรมิสร้างความรู้แก่เดก็ 
และผู้ที่สนใจ 

50,000 
    สามารถสร้าง

แรงจงูใจทางด้าน
การศึกษา พัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 

16. ปรับปรงุ ซ่อมแซม ต่อเตมิ 
ศพด. ในสงักัด อบต.กรุงหยัน 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรงุ ซ่อมแซม ต่อเตมิ ศพด.    
ในสังกัด อบต.กรงุหยัน(รายละเอียด
แบบแปลนตามที่ อบต.กาํหนด) 

200,000 200,000  200,000 
 

200,000 
 

 สามารถสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เดก็
สร้างความสบายใจ
ให้กบัผู้ปกครอง 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 

17. โครงการตอ่เติมอาคาร ศพด.
บ้านปา่คลองกรุงหยันเพื่อให้
เป็นอาคารเอนกประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ให้ได้มาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น 

ต่อเติม ศพด.บ้านป่าคลองกรุงหยัน
เพื่อให้เป็นอาคารเอนกประสงค์
(รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.
กําหนด) 

300,000 
    สามารถส่งเสริมให้ 

ศพด.มีสถานที่
เหมาะสมสาํหรับการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 

18. โครงการก่อสรา้งอาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์ 
ศพด.บ้านกรุงหยัน 

เพื่อใหม้ีอาคาร
หอประชุมสาํหรับใช้ใน
การทํางาน 

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง (รายละเอียดแบบ
แปลนตามที่ อบต.กําหนด) 

300,000 
    ผู้ปกครอง ครู และ

เด็กนักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  

กองช่าง 
/กองการศึกษา 

19. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศพด.ในสงักัด อบต. 
กรุงหยัน จํานวน 4 ศูนย์ 

เพื่อให ้ศพด.มีภูมทิัศน์
ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก
และเหมาะสําหรับการ
เรียนการสอน 

ปรับปรงุภูมิทัศน์ศพด.จํานวน 4 
ศูนย์ (รายละเอียดแบบแปลนตามที่ 
อบต.กาํหนด) 

300,000 
 
 

   ศพด.มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมกับเด็กเล็ก
และเหมาะสําหรับ
การเรียน 

กองช่าง 
/กองการศึกษา 

20. จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล อบต.
กรุงหยัน (ศพด.บา้นกรุงหยัน) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อสรา้งโอกาสทางการ
เรียนการสอบ และ
การศึกษาของเด็ก 

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล อบต. 
กรุงหยัน จํานวน 1 แห่ง  

50,000    สามารถสร้างโอกาส
ทางการเรียนการสอน 
และการศึกษาของ
เด็ก 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 

3.2แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

 -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. งานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดี
งามใหด้ํารงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีลอยกระทง  
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 สามารถอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ให้ดาํรงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

2. จัดงานวันกตัญญูและรดน้ํา
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตําบลได้
แสดงความกตัญญูต่อ
ญาตผิู้ใหญแ่ละเปน็การ
อนุรักษ์ประเพณีอนัดี
งาม 

จัดงานวันกตัญญูและรดน้ําผู้สงูอายุ  
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดํารงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 

3. จัดกจิกรรมวันขึ้นปีใหม ่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดี
งามของไทย 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น   

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดํารงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมประเพณี 
ลากพระ 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามเอาไว ้

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น   

40,000 40,000 40,000 40,000  สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดํารงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที  5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.3แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 

 -แผนงานสงัคมสงเคราะห 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพเพื่อใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตําบล 
กรุงหยัน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
ระเบียบกระทรวง มท. ว่าด้วยการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพ.ศ.2552 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

 

8,442,000 

 

8,800,000 

 

9,000,000 

 
9,200,000 

 ผู้สูงอายุมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น สํานักงานปลัด 

2. จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีเงินใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวัน 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการที่เข้ามา
ใช้สิทธิขึ้นทะเบียนกับ อบต. และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 
750,000 

 
780,900 

 
811,800 

 
831,800 

 ผู้พิการมีชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น สํานักงานปลัด 

3. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีเงินใช้
จ่ายในชีวิตประจําวัน 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
จํานวน  8  คน คนละ  500  บาท  

48,000 

 
48,000 

 
48,000 

 
48,000 

 ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น สํานักงานปลัด 

4. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตําบล 

เด็กและเยาวชนในตําบลกรุงหยัน 
20,000 20,000 20,000 

 
20,000 

 เด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ตําบล 

สํานักงานปลัด 

5. ก่อสร้างหรือต่อเติมห้องน้ํา  
สถานที่จอดรถสําหรับคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมีความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ํา สถานที่จอดรถสําหรับ
คนพิการ (รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กําหนด) 

100,000   
  สามารถบริการให้คน

พิการมีความสะดวกใน
การมาติดต่อราชการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่
พร้อมในวัยรุ่นได้ 

จัดอบรม รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กวัยรุ่น  

50,000 

 

 

 

 

  สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมใน
วัยรุ่นได้ 

สํานักงานปลัด 

7. โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้บริหาร สมาชิก ผู้สูงอายุและ 
ประชาชนทั่วไปพื้นที่ตําบล 
กรุงหยัน 

100,000 100,000 100,000 
100,000  ผู้สูงอายุได้มีโอกาส        

ทํากิจกรรมร่วมกัน สํานักงานปลัด 

8. ส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก คนชรา 
คนพิการ และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
คนชรา คนพิการและ
ประชาชนได้มีอาชีพและ
มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ 

เด็ก คนชรา คนพิการ และประชาชน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

1,000,000  สามารถส่งเสริมให้เด็ก 
คนชรา คนพิการและ
ประชาชนได้มีอาชีพ
และ,มีรายได้ในการ
เลี้ยงชีพได้ 

สํานักงานปลัด 

9. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ  

เพื่อให้การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติพื้นที่หมู่ที่1 
– 8 ตําบลกรุงหยัน 100,000 

100,000 100,000 100,000  สงเคราะห์ ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
พิบัติในพื้นที่ตําบลกรุง
หยันได้ 

สํานักงานปลัด 

10. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี ตําบลกรุงหยัน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ
ยากจน 

พื้นที่หมู่ที่ 1 – 8 ตําบลกรุงหยัน 
จํานวน 8 หลัง (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด) 

1,200,000 
    สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ
หรือยากจนได้มีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักงานปลัด/
กองช่าง 

11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยในตําบลกรุงหยันมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 
50,000 50,000 50,000  สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มี
รายได้ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 

3.4แนวทางการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและบรรเทาสาธารณภัย 

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. สนับสนุนอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กรุง
หยัน  

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนอบต.กรุง
หยัน 

อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายเรือน 
อบต.กรงุหยัน    

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 
200,000 

 การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน  
อบต.กรงุหยันมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สาํนักงานปลัด 

2. จัดให้มีบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านบรรเทา
สาธารณะภัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-จัดซื้อรถกู้ภัย จาํนวน  1  คัน   
-จัดอบรมหรือสง่บุคลกรเข้ารับการ
ฝึกอบรมผูป้ฏิบัติงานกู้ชีพ 

 

1,700,000 

 

 

 
 
 

 

  การปฏิบัติงานการ
บรรเทาสาธารณะภัย
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และได้รับบริการทาง
การแพทย์ 

อบจ./ทต.นคร
นครศรี/

สํานักงานปลัด 

3. จัดตั้งชมรมผูสู้งอายุ อบต.  
กรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สงูอายุ
ได้รวมกลุม่กันทํา
กิจกรรมตา่งๆร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในตําบลกรุงหยัน  
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 ผู้สูงอายุได้มีโอกาส      
ทํากิจกรรมร่วมกนั สํานักงานปลัด 

4. ส่งเสรมิพัฒนาการแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาตําบล 

ประชาชนในตําบลกรุงหยัน  
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาตําบล 

 
สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณะ
ภัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาต ิ

ประชาชนตําบลกรุงหยัน 
 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 
500,000 

 ประชาชนผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติได้รบัการ
ช่วยเหลือ  

 
สํานักงานปลัด 

6. ก่อสรา้งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บา้น หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนรว่ม
และรับรู้รบัทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แหง่ (รายละเอียดตาม
แบบแปลน ที่ อบต.กําหนด) 

 500,000  
  สามารถส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนรว่ม
และรับรู้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
 

7. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพือ่ใช้ใน
หอประชุมประจาํหมู่บา้น  
หมู่ที่ 5  

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

จัดซื้อโต๊ะจํานวน  10 ตัว เกา้อี้
จํานวน 150 ตัว (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กาํหนด) 

30,000   
  ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน สํานักงานปลัด 

8. ก่อสรา้งป้อมยามรกัษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจ
ดูแลรกัษาความ
ปลอดภัยของหมู่บา้น 

ป้อมยามจํานวน 2 แห่งไดแ้ก ่
1.หมู่ที่  5 
2.หมู่ที่ 7(รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่ อบต.กาํหนด) 

 

400,000 

 

 

 
  ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
กองช่าง 

9. ปรับปรงุ ซ่อมแซมหอประชุม
ประจําหมู่บา้น  

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

หอประชุมประจาํหมู่บา้น 
จํานวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่
1.หมู่ที่ 4 
2.หมู่ที่ 5 
3.หมู่ที่ 7  (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่ อบต.กาํหนด) 

 450,000 
   ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกันและ
สามารถปอ้งกันความ
เสียหายจากภายนอก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

10. ปรับปรงุระบบเสียงตามสาย
ของหมูบ่้าน  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนรว่ม
และรับรู้รบัทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ระบบเสียงตามสายของหมู่บา้น
จํานวน 2 แหง่ ไดแ้ก ่
1.หมู่ที่  4  
2.หมู่ที่ 6  (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่ อบต.กาํหนด) 

400,000   
  ประชาชนมีส่วนรว่ม

และรับรู้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

11. ติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
ชุมชนตําบลกรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนรว่ม
และรับรู้รบัทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ติดตั้งระบบการทํางานเสียงตามสาย
ให้ได้คุณภาพสามารถให้บรกิารได้
อย่างทั่วถึง 

 200,000  
  ประชาชนได้มีสว่น

ร่วมและรับรู้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

12. ติดตั้งกระจกส่องทาง เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งกระจกบริเวณถนนทางโค้งทาง
แยกและจดุเสี่ยงตา่งในพื้นที่ตําบล
กรุงหยัน 

50,000 50,000 50,000 
50,000  สามารถปอ้งกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ตําบลกรุง
หยันได ้

กองช่าง 

13. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ
โรงเรียน ทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆ
ในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 

100,000 100,000 100,000 
100,000  สามารถปอ้งกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ตําบลกรุง
หยันได ้

กองช่าง 

14. ปรับปรงุ ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ปรับปรงุ ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์หมูท่ี่ 1-8  ตําบล 
กรุงหยัน (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่ อบต.กาํหนด) 

640,000 
640,000 

 
640,000 

 
640,000  ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

15. ก่อสรา้งศาลาเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ศาลาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 30 เมตร จาํนวน 1 แหง่ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ 
อบต.กาํหนด) 

 
 650,000   ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 
กองช่าง 

16. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน อบต.
กรุงหยัน 

เพื่อฝึกอบรมทักษะการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.
อบต.กรงุหยัน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยัน   
 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 
400,000 

 สามารถสร้างทักษะ
การปฏิบัติงานของอป
พร.อบต.กรุงหยันขึ้น
ใหม ่

สํานักงานปลัด 

17. โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน อบต.กรุงหยัน 

เพื่อทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ 
อปพร.อบต.กรุงหยัน 

อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายเรือน 
อบต.กรงุหยัน    

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 
400,000 

 สามารถเพิม่ทักษะ
การปฏิบัติงานของอป
พร.อบต.กรุงหยัน 

สํานักงานปลัด 

18. โครงการจัดตัง้ศูนย์บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ประชาชนในตําบลกรุงหยันและ 
ผู้ที่ใช้เส้นทางมีสถานที่พัก 70,000 70,000 70,000 

70,000  สามารถปอ้งกันการ
เกิดอุบัติเหตใุนช่วง
เทศกาลตา่งๆ ได ้

สํานักงานปลัด 

19. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ท้องถนน 

เพื่อป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุท้องถนนใน
ตําบลกรุงหยัน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยันและผู้ใช้
เส้นทาง 10,000 10,000 10,000 

10,000  สามารถปอ้งกันการ
เกิดอุบัติเหตุท้องถนน
ในตําบลได ้

สํานักงานปลัด 

20. โครงการฝึกอบรมการระงบั
อัคคีภัยในพื้นที่ตําบลกรงุหยัน 

เพื่อฝึกทักษะในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและภัยต่างๆใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน 

ประชาชนในตําบลกรุงหยัน เช่น 
เด็กใน ศพด. เยาวชน ฯลฯ   30,000 30,000 

30,000  สามารถสร้างทักษะ
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและภัย
ต่างๆ ในพื้นที่ตําบล
กรุงหยัน 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที  5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

3.5แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 -แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคและ 
ยาคุมกําเนิดให้กับสัตว์ 

เพื่อป้องกันโรคและ 
คุมกําเนิดสัตว์ 

จัดหาวัคซีนและยาคุมกําเนิดให้กับสัตว์
เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ อบต.กรุง
หยัน 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 
100,000 

 สัตว์เลี้ยงของประชาชน
ได้รับการฉีดวัคซีนและ
คุมกําเนิดอย่างทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 
 

2. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลดการระบาดของ
ไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย 
ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้หวัด
ใหญ่   

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 200,000 200,000 200,000 200,000  สามารถลดการระบาด
ของไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียได้ 

สํานักงานปลัด 
/ สปสช. 

 

3. ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลกรุงหยัน 
แห่งที่  2 

เพื่อให้การบริการด้าน
สาธารณสุขทั่วถึง 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 2,000,000  
 

  สามารถให้การบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง 

 
กองช่าง/ 
อบจ./กรม
ส่งเสริม/
กระทรวง

สาธารณะสุข 
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

เพื่อให้การบริการด้าน
สาธารณสุขทั่วถึง 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 
123,000 123,000 123,000 

 
123,000 

 สามารถให้การบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

5. ฝึกอบรมความรู้ในการป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ
อื่นๆ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 
100,000 100,000 100,000 

 
100,000 

 ประชาชนสามารถรู้ทัน
และสามารถป้องกัน
ตนเองได้ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

6. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านสาธารณะ
สุข (อาหารปลอดภัย) 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัยถูก
สุขอนามัย 

จัดอบรม  รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
อาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 ประชาชนในพื้นที่

ตําบลกรุงหยันได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยถูก
สุขอนามัย 

สํานักงานปลัด 
 

7. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ
ป้องกันโรค 

เพื่อป้องกัน ยับยั้ง  การ
ระบาดของโรค 

รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เกี่ยวกบัโรคที่เกิดในระหว่าง
ปีและอื่นๆ 

50,000 
 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 สามารถปอ้งกันการ
ระบาดของโรคใน
พื้นที่ตําบลได ้

สํานักงานปลัด 
 

8. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับโรค
เอดส์และเพศศึกษา 

เพื่อป้องกัน ยับยั้ง  การ
ระบาดของโรค 

จัดอบรม รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัโรค
เอดส์และเพศศึกษา 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 ประชาชนสามารถ

รู้ทัน มีความรู้ 
สามารถปอ้งกัน
ตนเองจากโรคได ้

สํานักงานปลัด 

9. ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกัน ยับยั้ง  การ
ระบาดของโรค 

รณรงค์ ปอ้งกัน ควบคุม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัโรค
พิษสุนัขบา้และภัยจากพิษสุนัขบา้ 

100,000 
 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 สามารถปอ้งกันการ
ระบาดของโรคใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน
ได้ 

สํานักงานปลัด 
 

10. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

สามารถปอ้งกัน 
ควบคุมและยับยั้ง  การ
ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าได ้

รณรงค์ ปอ้งกัน ควบคุม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัโรค
พิษสุนัขบา้และภัยจากพิษสุนัขบา้ 

 
80,000 80,000 80,000  สามารถปอ้งกนัการ

ระบาดของโรคใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน
ได้ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที  5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.6แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้านยาเสพติด 
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. แข่งขันกีฬาประเพณี  อบต.         
กรุงหยันเกมส์ 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของประชาชนในตําบล
และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน 

จัดการแข่งขันกีฬา อบต.กรุงหยันเกมส์ 
 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 
500,000 

 ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

2. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของประชาชนในตําบล 
 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 250,000 250,000 250,000 

 
250,000 

 ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สํานักงานปลัด/
กองการศึกษา 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา(กรีฑา)โรงเรียนในตําบลกรุง
หยัน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านกีฬาให้เด็กนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เด็กนักเรียนในตําบล 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 

 
50,000 

 เด็กนักเรียนในตําบลมี
ทักษะด้านกีฬาและได้
แสดงความสามารถ
ด้านกีฬามากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

4. 
 
 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ภายในตําบล 
กรุงหยัน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1-8 

 
900,000 900,000 

 
600,000 

 
600,000 

 ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
/ กกท./อบจ. 

5. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของประชาชน 
 

อุปกรณ์กีฬาพื้นที่หมู่ที่ ๑-8  
200,000 200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 สามารถส่งเสริมการ
เล่นกีฬาของประชาชน 

สํานักงานปลัด/
กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

4.1แนวทางการพัฒนาดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. ส่งเสรมิกลุ่มอนุรกัษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อใหม้ีการอนุรกัษ์
ธรรมชาติตาํบลกรงุ
หยัน 
 

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตําบลกรุงหยัน 50,000 50,000 50,000 

 
50,000 

 สามารถลดการ
ทําลายพื้นที่ปา่ต้นน้ํา
ได้ในระดับหนึ่ง 

สํานักงาน
ปลัด/ 

รสทป. 
ต.กรุงหยัน 

2. ฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ 
ป่าต้นน้ํา 

เพื่อสรา้งจติสาํนึกการ
อนุรักษ์ปา่ต้นน้ํา 

อาสาสมัครรักษ์ปา่ต้นน้ําในตาํบล
กรุงหยัน 50,000 50,000 50,000 

 
50,000 

 สามารถเพิม่
เครือข่ายอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ํา 
 

อบต./อบจ./ 
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ 

ที่ 5 
3. ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ให้กบัระบบการจดัการ
ขยะ 

ก่อสรา้งเตาเผาขยะ 
จํานวน 1 แห่ง(รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มกาํหนด) 

 1,000,000    ระบบการจัดการขยะ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ กรม
ส่งเสรมิฯ /
กรมอนามัยฯ 

4. ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ เพื่อใหม้ีสถานที่ฝังกลบ
ขยะรองรับขยะแทนที่
ฝังกลบเดมิ 

บ่อฝังกลบขยะ (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.กรุงหยันกําหนด) 

400,000 
  

   มีสถานที่ฝังกลบขยะ
แทนบ่อฝังกลบเดมิ กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. จัดซื้อถังขยะ เพื่อขยายการเก็บขยะ
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 

จัดซื้อถังขยะจํานวน 500 ใบ 
350,000  

   ระบบการจัดการขยะ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

6. บริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหพ้ื้นที่ในตาํบล
กรุงหยันปราศจากขยะ
มูลฝอยเป็นตําบลน่าอยู่ 

พื้นที่ตําบลกรุงหยัน หมู่ที่ 1-8 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 พื้นที่ตําบลกรุงหยัน
ปราศจากขยะมลู
ฝอย 

สํานักงานปลัด 

7. ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เพื่อถวายเป็นราช
สักการะใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และมีสว่น
ร่วมในการแก้ไขปญัหา
ภาวะโลกร้อน 

จัดกจิกรรมปลูกตน้ไม้ เพื่อเพิม่พื้นที่
สีเขียวและปรับปรงุภูมิทัศน์ 70,000 70,000 70,000 

 
70,000 

 ถวายเป็นราช
สักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และมีสว่น
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกรอ้น 

สํานักงานปลดั 

8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตาํบล
กรุงหยัน 

สร้างจิตสํานึกและ
ร่วมกันปลูกป่าต้นน้ํา
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ในตําบล 

สามารถปลูกป่าตน้น้ําและเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่ตําบล 
กรุงหยันได้ปีละ 4,000 ต้น 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 เพื่อปลูกจิตสํานึก

การอนุรักษ์ปา่ต้นน้ํา
และอนุรักษ์
ทรัพยากรในพื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด/

สนง.ทสจ . /
สนง.ป่าไม้ฯ 

9. ก่อสรา้งแนวกันเขตป่าชุมชน
บริเวณอ่างเก็บน้ําเขานาง
นอน หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันพื้นที่ปา่ต้น
น้ําและเป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ
 

แนวกันเขตป่าชุมชนบริเวณอ่างเกบ็
น้ําเขานางนอน ดว้ยลวดหนาม
พร้อมปกัเสาคอนกรีต ระยะทาง 
2,000 เมตร 

 350,000  
  สามารถปอ้งกันพืน้ที่

ป่าต้นน้ําและเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติได้ 

กองช่าง 



ห น า  | 126 

 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 

5.1แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -แผนบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธก์าร
จัดเก็บภาษี 

เพื่อใหก้ารจัดเก็บรายได้
ของอบต.กรุงหยันมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธก์ารจัดเกบ็
ภาษีจาํนวน 8 ชุด 56,000 

 
56,000 

 
56,000 

 
56,000 

 อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง 

2. รณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย ส่งเสรมิ สนับสนุนให้
ประชนเข้าใจหลัก
ประชาธิปไตย 

รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับ ประชาธปิไตย และการ
เลือกตัง้ต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนเข้าใจใน
หลักของ
ประชาธิปไตย และ
ระบบการเลือกตั้งใน
ระดับต่างๆ 

สํานักงานปลัด 

3. จัดทําโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตร ี

เพื่อเป็นการดาํเนินการ
ตามนโยบายที่สัง่การ
และกําหนด 

จัดทําโครงการและดําเนินการอื่นๆ 
ตามข้อสั่งการ 500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 การดาํเนินการตาม
นโยบายที่สั่งการและ
กําหนดไว ้

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

4. ก่อสรา้งปา้ยประชาสัมพันธ์
ประจําหมู่บา้น 

เพิ่มช่องทางการรบัรู้
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน
ภายในตาํบลกรุงหยัน 

ก่อสรา้งปา้ยประชาสัมพันธ์ขนาด 
1.20 x2.40 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาํหนด) 
จํานวน 8 แห่ง 

 
 

 
120,000 

   ประชาชนรับรู้
ข่าวสารราชการ
รวดเรว็ 

สํานักงานปลัด 

5. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
แก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ส่งเสรมิการพัฒนาแบบ
มีส่วนรว่มแก่เดก็และ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนพืน้ที่ตําบล 
กรุงหยัน 

100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถเพิม่พูน
ความรูป้ระสบการณ์
และส่งเสริมการ
พัฒนาแบบมีสว่นร่วม
แก่เด็กและเยาวชน 

สํานักงานปลัด 

6. ประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน
หรือตาํบล เพื่อจดัทํา/
ทบทวน/แก้ไขเปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาของ อบต. 
กรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดําเนินงานดา้นต่าง ๆ 

จัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
หรือทบทวนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาของ อบต.กรุงหยัน 

50,000 50,000 50,000 50,000  สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการมีสว่น
ร่วมของประชาชนใน
การดาํเนินงานดา้น
ต่าง ๆ 

สํานักงานปลัด 

7. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจดัเก็บ
รายได้ของอบต.กรุง
หยันมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ความรบัผิดชอบของอบต.กรงุ
หยัน 

 200,000 200,000 200,000  สามารถพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ของ
อบต.กรงุหยันมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

8. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เช่น สง่เสรมิประชาชน
รับรู้คู่มือตามพรบ.การอาํนวย
ความสะดวก ฯลฯ 

เพื่อเป็นการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติหรอืกระทํา
การอันใดที่ทําให้
เสียหายต่อราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน ลกูจา้งและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 

 
 

50,000 50,000 50,000  สามารถปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติหรอืกระทํา
การอันใดที่ทําให้
เสียหายต่อราชการได ้

สํานักงานปลัด 

9. โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
มีส่วนรว่มของประชาชน 

เพื่อเสริมสรา้งความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน ลกูจา้งและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน 

 100,000 100,000 100,000  สามารถเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยและ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนได้ 

สํานักงานปลัด 

10. จัดงานหรือจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาตแิละพิธีการ
ต่างๆ 

เพื่อจัดงาน จัดกจิกรรม
วันสําคัญของชาตแิละ
พิธีการตา่งๆ ตาม
หนังสือสั่งการ 

จัดทําโครงการดําเนินงาน  กิจกรรม
ตามข้อสั่งการภายใต้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

 50,000 50,000 50,000  สามารถดําเนินการจัด
งาน จัดกจิกรรมวนั
สําคัญของชาตแิละพิธี
การตา่งๆ ตามหนังสือ
สั่งการ 

สํานักงานปลัด 

11. จัดทําปฏิทินและวารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานของ อบต. 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ต่างๆ ของ อบต.และ
สามารถรบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ 

จัดทําปฏิทินและวารสาร
ประชาสัมพันธ์เพือ่ให้ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยันได้รับทราบ 

170,000 170,000 170,000 170,000  สามารถ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ต่างๆ ของ อบต.และ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารองคกร 

      5.2แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทนัสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อใหบรกิารที่ดีแกประชาชนและองคกรธรรมาภิบาล 
 -แผนบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้บรหิาร
สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจา้ง 
ผู้นําชุมชน และตวัแทนกลุม่
พลังมวลชน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณก์าร
ปฏิบัติงาน และส่งเสริม
การพัฒนาแบบมสี่วน
ร่วม 

สนับสนุนการศึกษาอบรม ศึกษา ดู
งาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน และ
ตัวแทนกลุ่มพลังมวลชน 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 บุคลากรมีความรูแ้ละ
ประสบการณ ์
ผู้นําชุมชน และ
ตัวแทนกลุ่มพลัง
มวลชนมวีิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาตําบล 

 
 

สํานักงานปลัด 

2. ฝึกอบรมระบบงานสารบรรณ
และระบบคอมพวิเตอร์
เบื้องต้น 

เพื่อเป็นการพัฒนาการ
ของบุคลากร 

บุคลากรสังกัดองค์การบริหารสว่น
ตําบลกรุงหยัน 

 
40,000 

 
 

 
 

  สามารถพัฒนาการ
ของบุคลากรใหม้ี
ความรูร้ะบบงานสาร
บรรณและระบบ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 
สํานักงานปลัด 

 

3. ปรับปรงุระบบซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าที่ทําการ อบต.กรุงหยัน 

ที่ทําการ อบต.กรงุหยัน
มีระบบไฟฟ้าใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

ปรับปรงุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
ที่ทําการ อบต. ทั้งภายในภายนอก
อาคารสํานักงาน (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต. กาํหนด) 

   100,000     ที่ทําการอบต.กรุง
หยันมีระบบไฟฟ้า
พร้อมใช้งานอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด/กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

4. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สนิ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิตามจุดเสี่ยงและ
พื้นที่อื่นๆ หมู่ที่ 1 - 8 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

สํานักงานปลัด 

5. อบรม สัมมนาใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ระเบียบข้อกฎหมาย 
ประสบการณข์องการมี
ส่วนรว่มและให้
ผู้เข้ารว่มสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวันได ้

สนับสนุนการศึกษาอบรม สมัมนา 
ใหผู้้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจา้ง ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มพลัง
มวลชน  เด็กนักเรยีน และประชาชน
ที่ให้ความสนใจ 

150,000 150,000 150,000 
 

150,000 
 สามารถเพิม่ศักยภาพ

ในระเบียบข้อ
กฎหมาย 
ประสบการณข์องการ
มีส่วนรว่มและให้
ผู้เข้ารว่มนําไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวันได ้

สํานักงานปลัด 

6. ศูนย์บริการประชาชน เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ในพื้นที่ตําบลกรุงหยัน
และอื่นๆ 

จัดตั้งศูนย์บรกิารประชาชน 
 30,000   

  สามารถใหบ้ริการ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สํานักงานปลัด 

7. ปรับปรงุและบาํรุงรักษาระบบ
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาน
ของ อบต.มีความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรงุระบบอินเตอร์เน็ตของ 
อบต.กรงุหยันให้มปีระสิทธิภาพ 
 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 ระบบอินเตอร์เน็ต

ของ อบต.กรุงหยันมี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 



ห น า  | 131 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

8. ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน  อบต. 
กรุงหยัน 
 

ประชาชนมีสถานที่
ติดต่อราชการที่สะดวก
และพร้อมให้บริการกับ 
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ต่อเติมปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน  อบต. , โรงจอดรถ ,
ห้องน้ํา และอื่นๆ  

 350,000 350,000 350,000  สามารถเพิม่พื้นที่
ให้บริการสาํหรบั
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและสร้าง
ความสะดวกสบายให้
พนักงานและ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

9. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาน
ของ อบต.มีความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจํานวน  1 
เครื่อง 100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 อบต.สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเรว็ จดัเก็บข้อมูล
ได้มากขึ้น 

 
สํานักงานปลัด 

10. ปรับปรงุซ่อมแซมระบบ
โทรคมนาคมภายในสํานักงาน
อบต.กรงุหยัน 

สํานักงานมี
ระบบสื่อสารดีสะดวก
รวดเรว็พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรงุและซ่อมแซมและติดตั้ง
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน
สํานักงานอบต. 
 
 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 สํานักงานอบต.มี
ระบบการสื่อสารที่ดี 

สํานักงานปลัด 

11. ก่อสรา้งอาคารเกบ็พัสดุ
สํานักงาน อบต.กรุงหยัน 
 

ใหส้ํานักงานอบต.กรุง
หยันมีสถานที่เก็บพัสดุที่
เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย 

ก่อสรา้งอาคารเกบ็พัสดุขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 1 
หลัง (รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

350,000     สํานักงาน อบต.มี
สถานที่จดัเก็บพัสดุ
อย่างเป็นระเบียบ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

12. จ้างเหมาสรา้งเว็บไซด์ อบต.
กรุงหยัน 

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาน
ของ อบต.มีความ
สะดวก รวดเร็วและมี
การประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

สร้างเว็บไซด ์อบต.กรุงหยัน  50,000    สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
มีความสะดวก 
รวดเรว็และมกีาร
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

13. บริหารจดัการกจิการประปา
ของอบต.กรุงหยัน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของกิจการ
ประปาของอบต.กรุง
หยันให้เกิดประโยชน์
อย่างสงูที่สุด 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กิจการประปาภายในความ
รับผิดชอบของ อบต.กรุงหยันเกิด
ประสิทธิภาพ 

 100,000 100,000 100,000  สามารถเพิม่ศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิานของ
กิจการประปาของ
อบต.กรงุหยันให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูง
ที่สุด 

สํานักงาน
ปลัด/กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  2  การพฒันาการท่องเที่ยวครบวงจรเป็นเกษตรคุณภาพและนํานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลติและสร้างรายได ้

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

6.1แนวทางดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

 -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. โครงการประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิ
แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตําบลกรุงหยัน 

จัดให้มกีารประชาสัมพันธ์
แหลง่ท่องเที่ยวในตําบล 50,000 

 
 
50,000 

 
 
50,000 

 
50,000 

 สามารถเสริมสร้างความรู้
และเป็นการสง่เสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

2. ก่อสรา้งซุ้มประตบูริเวณถนน
สายหลักหมู่ที่ ๓ – ๔  

เพื่อเป็นการสง่เสรมิ
และพัฒนาตําบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสรา้งซุ้มประตบูริเวณ
ถนนสายหลักหมูท่ี่ ๓ – ๔ 
จํานวน ๑ แหง่ 

800,000   
  สามารถส่งเสริมและ

พัฒนาตําบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3. ปรับภูมิทัศน์หมู่ที่ 7  เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาตําบลให้เปน็
แหลง่การเรียนรู้และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ประชาชนได้ 

ปรับภูมิทัศน์ 
จํานวน 3 แหง่ 
1.วัดถ้ําเพดาน  
2.ถ้ํากระดูกไดโนเสาร์ 
3.รอบสระน้ําหมูบ่้าน 

240,000 
 

240,000 

 

240,000 

 

240,000 

 สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาตําบลให้เปน็แหลง่
การเรียนรูแ้ละเปน็แหลง่
ท่องเที่ยวของประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

4. ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ทะเลสองหอ้ง หมูท่ี่ 6  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์ทะเลสองห้อง
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ออกกาํลังกาย พกัผ่อนฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กาํหนด)  

 2,000,000 2,000,000 2,000,000  สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาตําบลให้เปน็แหลง่
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล
กรุงหยันและสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด/อบจ./
ททท./กกท. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. ปรับปรงุสวนสาธารณะภายใน
ตําบล 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่พักผ่อนและออก
กําลงักาย 

ปรับปรงุสวนสาธารณะให้เป็น
แหลง่ท่องเที่ยว 
ออกกาํลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจพื้นที่ หมูท่ี่ 1-8 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สาํหรบัออกกําลัง
กายและสามารถใช้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวได้ 

สํานักงานปลัด 

6. ปรับปรงุสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่พักผ่อนและออก
กําลงักาย 

ปรับปรงุสวนสาธารณะ 
สวนหลวง ร. 9   
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กาํหนด) 

300,000     ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สาํหรบัออกกําลัง
กายและสามารถใช้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวได้ 

สํานักงานปลัด 

7. ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําเขา 
นางนอน หมู่ที่ 7 

เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาตําบลให้เปน็แหลง่
การเรียนรูแ้ละเปน็แหลง่
ท่องเที่ยวของประชาชน 

ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําเขา
นางนอน (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

500,000     ประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวได้ 

กองช่าง/อบจ./
ททท./กกท. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1แนวทางการพัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพแกป่ระชาชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. จัดตั้ง/สง่เสรมิกจิการ
ร้านค้าชุมชน   

เพื่อส่งเสริมการ
กิจการและจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชน  
หมู่ที่  1 - 8 

ส่งเสรมิกจิการและจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชน หมูท่ี่  1 - 8 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 ประชาชนมีโอกาส

ประกอบอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 

2. ส่งเสรมิเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ หรอืบ่อดนิ   

เพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์หรือบ่อดิน 

สนับสนุนการเลี้ยงปลาในบอ่
ซีเมนต์หรือบ่อดิน 
หมู่ที่ 1-8 
 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 ประชาชนมีโอกาส

ประกอบอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

เกษตรกร 

3. ส่งเสรมิกลุ่มการเลี้ยงโค
พื้นบ้าน  

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กบั
กลุ่มเกษตรกรที่ดาํเนินการ
เลี้ยงโคพื้นบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 
1-8 

400,000 400,000 400,000 400,000  สามารถ ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 

4. ส่งเสรมิศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําตาํบล 

สนับสนุนงบประมาณให้กบั
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําตาํบลกรงุหยัน  
หมู่ที่ 1-8 

15,000 15,000 15,000 
 

15,000 
 สามารถเพิม่

ประสิทธิภาพ
ให้กบัศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป(ีพ.ศ.2561–2564) 
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

5. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรในตําบล 
กรุงหยัน 

ส่งเสรมิการ
ดําเนินงานของกลุม่
อาชีพต่าง ๆ ใน
ตําบล 

ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น
โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ หมู่ที่ 
1-8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 ประชาชนมีโอกาส

ประกอบอาชีพ มี
รายได้เพิ่มขึ้นและ
สามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาํวันได ้

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 

6. อบรมการพัฒนาอาชีพ 
ช่างไม้ การทําปุ๋ยชีวภาพ 
ช่างก่อสร้าง ช่างเสริมสวย
ฯลฯ หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณกบักลุม่
อาชีพ 

20,000 20,000 20,000 20,000  สามารถ ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 

7. ส่งเสรมิกลุ่มสตรีในตําบล 
กรุงหยัน 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของกลุม่
สตรใีนตําบล 

ส่งเสรมิกลุ่มสตรีพืน้ที่ หมู่ที่ 
1-8 

30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมีโอกาส
ประกอบอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 

8. ส่งเสรมิการปลูกพชื
สมุนไพรและผกัปลอด
สารพิษ  
 

เพื่อส่งเสริมการทํา
เกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนงบประมาณให้กบั
กลุ่มเกษตรกรที่ทําการเกษตร
และนักเรียนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 
1-8 

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีพืชผัก
สมุนไพรใน
ครัวเรือนไวบ้ริโภค  
และเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลงได ้

 

สํานักงาน
ปลัด 

เกษตรกร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
3.1แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 

-แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. สนับสนุนอาหารกลางวัน  
ศพด. จํานวน  4  ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ของ ศพด. มีอาหาร
กลางวันรบัประทาน 

อาหารกลางวันสําหรับเดก็
นักเรียนของ ศพด.  
จํานวน 4 ศูนย์ 

1,568,000 1,568,000 1,568,000 1,568,000  เด็กนักเรียนของ 
ศพด. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

ศพด.ตําบล
กรุงหยัน 

2. สนับสนุนอาหารกลางวัน  
โรงเรียนสังกดั สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ของโรงเรียนใน
ตําบลมีอาหาร
กลางวันรบัประทาน 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
ตําบล  
จํานวน6 แห่ง 

 
4,992,000 

 
4,992,000 

 
4,992,000 

 
4,992,000 

 เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในตาํบล
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนใน
ตําบล 

กรุงหยัน 

3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกดั สพฐ.และ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 

อาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
นักเรียน 3,165,120 3,165,120 3,165,120 

 
3,165,120 

 เด็กนักเรียน ได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) 

กอง
การศึกษา 

ศพด.และ
โรงเรียนใน

ตําบล 
กรุงหยัน 

4. อุดหนุนสาํนักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอําเภอทุ่ง
ใหญ ่

เพื่อให้เด็กใน ศพด.
บ้านกรงุหยัน และ
บ้านปา่คลองกรุง
หยันเกิดความ
สะดวกสบาย 

ปรับปรงุระบบกระแสไฟฟ้า
ภายใน ศพด.บา้นกรุงหยัน
และ ศพด.บา้นเขาหลกั 
ด้วยทําการตดิตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าและมิเตอรไ์ฟฟ้า 

 599,090  
  เด็กใน ศพด.บ้าน

กรุงหยัน และบา้น
ป่าคลองกรุงหยัน
เกิดความ
สะดวกสบาย 

กอง
การศึกษา 

สนง.ไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค
อําเภอทุ่งใหญ ่



ห น า  | 138 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 

3.2แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอใหญ่เพื่อโครงการส่ง
หมรับ และ รถหมรับเข้า
ร่วมประกวดในงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
สําคัญของจงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนับสนุนงบประมาณให้
อําเภอทุ่งใหญ ่

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 สามารถส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีสาํคัญ
ของจังหวดัฯ 

กอง
การศึกษา 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ ่

2. ส่งเสรมิสภาวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น เช่น 
มโนราห์ หนังตะลงุ  
การละเล่นกลองยาว  ดนตรี
ไทย 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดาํรงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ ่

3. สนับสนุนกิจกรรมสมโภช 
ปู่เจ้าสมิงคา  หมูท่ี่  2 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
พิธีกรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณและเข้า
ร่วมการจัดกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 

 
10,000 

 สามารถส่งเสริม
พิธีกรรมท้องถิ่น
ดํารงอยู่ซึ่งความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

4. อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอทุ่งใหญ่โครงการ
ส่งเสรมิประเพณีลากพระ
และงานการชาดอําเภอทุ่ง
ใหญ ่

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของ
ไทย 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น   

20,000 20,000 20,000 20,000  สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดาํรงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ ่

5. อุดหนุนประเพณมีาฆบูชา
แห่ผา้ขึ้นธาตุ  อําเภอทุ่ง
ใหญ ่

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นจังหวัดนคร
ศรีฯ 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น   

5,000 5,000 5,000 5,000  สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดาํรงสืบไป 

กอง
การศึกษา 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ ่

6. สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องมือ  อุปกรณ ์ 
ดนตรีพื้นบา้นและอื่นๆ 
 

  
 

250,000 
 

  สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดาํรงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

กลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

7. ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมทางศาสนา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นํา
ชุมชน ประชาชน เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น   
 

50,000     สามารถ อนุรักษ์
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดาํรงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

- 

 
 
 



ห น า  | 140 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป(ีพ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
3.3แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. สนับสนุนชมรมผูส้งูอายุใน
พื้นที่ตําบลกรุงหยัน 

เพื่อใหผู้้สงูอายุไดท้ํา
กิจกรรมรว่มกัน 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ชมรมผู้สงูอายุในตาํบลในการ
ดําเนินกจิกรรมตา่งๆ 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 ผู้สูงอายุได้มี

โอกาสทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที  5  การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
3.5แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

-แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บา้น 

เพื่อเป็นการให้
ความรูแ้ละ
ให้บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 – 8  

60,000 
 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 ประชาชนสามารถ
รู้ทัน มีความรู้ 
สามารถปอ้งกัน
ตนเองจากโรคได ้

สํานักงาน
ปลัด 

อสม.ตาํบล
กรุงหยัน 

2. โครงการจัดซื้อเครือ่งวัด 
ความดัน 

เพื่อใหก้ารบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทั่วถึงและมีความรู ้

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน 
จํานวน 16 เครื่อง  40,000 

   ประชาชนสามารถ
รู้ทัน มีความรู้ 
สามารถปอ้งกัน
ตนเองจากโรคได ้

สํานักงาน
ปลัด 

อสม.ตาํบล
กรุงหยัน 

3. โครงการดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่อใหก้าร
บริหารงานด้าน
สาธารณสุขตา่งๆ 
ของหมูบ่้าน ชุมชน
เป็นไปอย่างทั่วถึง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น/คณะกรรมการ
ชุมชน/อสม.ในการจัดทํา
โครงการพระราชดําริที่
เกี่ยวข้องกับงานดา้น
สาธารณสุข เช่น โครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ เป็นต้น 

160,000 160,000 
 
160,000 

 
160,000 

 ประชาชนมีการ
บริหารงานด้าน
สาธารณสุขตา่งๆ 
ของหมูบ่้าน 
ชุมชนเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น/

คณะกรรมการ
ชุมชน/อสม.
ตําบลกรุงหยัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที  5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้านยาเสพติด 

-แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด อําเภอทุ่งใหญ่ 

เพื่อแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 30,000 30,000 30,000 

 
30,000 

 สามารถลดการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ่ 

2. สนับสนุนอุปกรณ์การเต้นแอ
โรบิคและฟิตเนส 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กาย 

สนับสนุนอุปกรณ์การเต้นแอ
โรบิคและฟิตเนสให้กับ
ประชาชนในตําบล 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 

 
60,000 

 ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกกําลังกาย 

สํานักงาน
ปลัด/สปสช. 

อสม.ตําบลกรุง
หยัน 

3. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-
กรีฑา นักเรียนและประชาชน
ที่ทําการปกครองอําเภอทุ่ง
ใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน 
 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ประชาชน อําเภอทุ่งใหญ่ 
 

 
20,000 20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 ประชาชนสนใจการ
เล่นกีฬา   สามารถ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ่ 

4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน 

อุปกรณ์กีฬาพื้นที่หมู่ที่ ๑-8  
200,000 200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 สามารถส่งเสริมการ
เล่นกีฬาของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

- 

 5. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย 

เครื่องออกกําลังกายจํานวน 2 
ชุด เพื่อใช้สําหรับ  
หมู่ที่ 2 , 7 

 
100,000 

   ส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที  5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารองคกร 

      5.2แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทนัสมัย มีประสิทธิภาพในการบรหิารเพื่อใหบริการทีด่ีแกประชาชนและองคกรธรรมาภิบาล 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับอุดหนุน 2561 

บาท 
2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

1. อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอทุ่งใหญ่เพื่อโครงการ
จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนอําเภอทุ่งใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000  ประชาชนได้แสดง
ความความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ่ 

2. อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอทุ่งใหญ่เพื่อโครงการ
จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนอําเภอทุ่งใหญ่ 5,000 5,000 5,000 5,000  ประชาชนได้แสดง
ความความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

อําเภอ 
ทุ่งใหญ่ 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับ
อําเภอ 

เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของอปท.ระดับ
อําเภอ 

อุดหนุน อบต.ในพื้นที่อําเภอทุ่ง
ใหญ่เพื่อการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ระดับอําเภอ 

25,000 25,000 25,000 
 

25,000 
 อบต.มีศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต.กุแหระ 
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บัญชีครุภัณฑ์ (ผ 08) 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานของ อบต.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเรว็ 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
ตามความจําเป็นเช่น  
คอมพิวเตอร์ , โต๊ะ , เก้าอี้ , 
เครื่อง Fax  ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักงานปลัด/
กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

2. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ปรับปรงุ บาํรุง รักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

ปรับปรงุ บาํรุง รักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
ตามความจําเป็นเช่น  
คอมพิวเตอร์ , โต๊ะ , เก้าอี้ , 
เครื่อง Fax  ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักงานปลัด/
กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

3. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การระบาด
ของไข้มาลาเรีย  ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้เลือดออกหรือเชื้อโรคอื่นๆ 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
และเครื่องพ่นสารเคมี จํานวน 
2 เครื่อง 

120,000    สํานักงานปลัด 

4. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานของ อบต.
กรุงหยันมีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

จัดซื้อกล้องถ่ายรปูสําหรับการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลกรุงหยัน 

15,000    สํานักงานปลัด 

5. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ 

จัดซื้อยางล้อรถ 
จํานวน 6 เส้น 

48,000    สํานักงานปลัด 

6. แผนบรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเก็บ
ค่าบริการน้ําประปา 

จัดชื้อเครื่องคํานวณปริมาตร
น้ําประปาแบบดิจติอลจาํนวน  
2 เครื่อง 

90,000    กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์(ผ 08) 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

7. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใหก้ารทํางานมีความ
สะดวกสบายและมีการจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
2 บานประตสูําหรับศพด. 

60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ 

8. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
เรียนการสอน 

จัดซื้อโต๊ะและเกา้อี้สําหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

80,000    กองการศึกษาฯ 

9. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใหพ้นักงานสว่นตําบลและ
ครูมีโต๊ะ เก้าอีส้ําหรับทํางานที่
เพียงพอ 

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สาํหรบั
พนักงานส่วนตําบลและครู 
ศพด. สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลกรุงหยัน 

130,000    กองการศึกษาฯ 

10. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

จัดซื้อโปรเจ็คเตอร์ศพด.บ้าน
กรุงหยัน 

25,000    กองการศึกษาฯ 

11. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานด้านการ
สํารวจออกแบบมรีะสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 

จัดซื้อกล้องวดัมุมแบบ
ประมวลผลรวม (TOTAL 
STATION) พร้อมอุปกรณ ์
จํานวน 1 ชุด 

300,000    กองช่าง 

รวม 1,668,000 860,000 860,000 860,000  
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บัญชีครุภัณฑ์(ผ 08) 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน แก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 2  
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อสําหรับใช้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 
ขนาด 2 กอ๊ก 
จํานวน 1 ถัง 

15,000    กองคลัง 

2. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตร
พร้อมอุปกรณ์พว่ง 

135,000    กองคลัง 

3. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จํานวน 1 คัน 

50,500    กองคลัง 

4. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
จํานวน 1 เครื่อง 

 28,600   สํานักงานปลัด 

5. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
จํานวน 3 เครื่อง 

 84,000   กองการศึกษาฯ 

6. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 
ลิตรจาํนวน 1 เครื่อง 

 13,000   สํานักงานปลัด 

7. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสาํหรบัประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง 

 21,000   สํานักงานปลัด 

8. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จํานวน 2 เครื่อง 

 8,600   สํานักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์(ผ 08) 
แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน แก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 2  
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 2 เครื่อง 

 44,000   กองการศึกษาฯ 

10. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จํานวน 3 เครื่อง 

 12,900   กองการศึกษาฯ 

11. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครื่อง 

 5,000   กองการศึกษาฯ 

12. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล       แบบ
ที่ 1 

 22,000   กองช่าง 

13. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึก(Ink 
Tank Printer) สาํหรับ
กระดาษ A3 จาํนวน 1 เครื่อง 

 7,100   กองช่าง 

14. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 1 อัน 

 4,900   สํานักงานปลัด 

15. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถ
ประชาสัมพันธ์  
จํานวน 1 ชุด 

 35,000   สํานักงานปลัด 

16. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้ออุปกรณ์เครือ่งเสียงหอ
กระจายข่าว (ศพด.บ้านกรุง
หยัน) 

 70,000   กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์(ผ 08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

17. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง 

 5,990   สํานักงานปลัด 

18. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
เครื่องยนต์เบนซิน 5.3 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง 

 37,000   สํานักงานปลัด 

19. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 
150 ซีซี จํานวน 1 คัน 

 82,000   กองช่าง 

20. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

จัดจ้างทําแผงไฟจราจรจํานวน  
4  แผง 

 40,000   สํานักงานปลัด 

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง  

 16,000   กองการศึกษาฯ 

22. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง(Ink Tank 
Printer)หมึกพิมพ์จํานวน 3 
เครื่อง 

 12,900   กองการศึกษาฯ 

23. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  100,000   สํานักงานปลัด 

24. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV และ
อุปกรณ์พ่วงพร้อมติดตั้ง 

 40,000   กองการศึกษาฯ 

รวม 200,500 689,990 - -  
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ส่วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินผล

 ยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ข้อ 
 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดย
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และในการติดตาม
 ประเมินผลจะต้องมีการดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซ่ึงก็เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
 2559 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถ่ิน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบท่ีกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีโดย
 ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยรายละเอียด ดังนี้ 

1.แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลกลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 

10 คะแนน) 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 ประกอบด้วย 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 10 
3.การประเมินผลการน้ําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 
5.โครงการพัฒนา 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการมีความชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติและตั้งงบประมาณรายจ่าย (5)
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)
   5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 

(5)

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(5)

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)
   5.11 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5)

รวม 100 
 

3.สรุปผลการพิจารณาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 

 2 พ.ศ.2559 กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลการติดตามต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
 ท้องถ่ิน พร้อมท้ังปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
 แต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
 น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 รายงานผลและเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
 ประชาชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
 ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
 โดยรูปแบบเชงิพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

 
 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  1.แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  2.แบบบัตรคะแนน 
  3.แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  4.แบบเชิงเหตุผล 
  5.แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 



ห น า  | 148 

 

 
 

  6.แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  7.แบบการประเมินและแบบการมีส่วนร่วม 
  8.แบบการประเมินผลกระทบ 
  9.แบบการประเมินความเสี่ยง 
  10.แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 – 10 หรือเป็นแบบ 

   ผสมผสาน 
 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ี

กําหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ 
 ผลกระทบ  

 4.ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
   1.เกิดการพัฒนาท่ีส่าช้าเพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่านกระบวนการหลาย 
 ข้ันตอน 
   2.ประชาชนอาจเกิดความล่าช้า เบื่อหน่าย เสียหายกับกระบวนการจัดทําแผนและกระบวนการเบิกจ่ายท่ียุ่งยาก
 มากข้ึน 
   3.ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อกํากัดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีทําได้ยากและบาง
 เร่ืองอาจทําไม่ได้ 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําและให้มีความ
 สอดคล้องกนั 
   2.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/
 กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
   3.ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ใน
 ปีงบประมาณนั้น 
   4.องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ
 ภารกิจแต่ละด้าน ท่ีจะต้องดําเนินการ ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โดนต้ังงบประมาณรายจ่าย 
 
 หมายเหตุ :  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ 
  ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการ
 จัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจําปีได้ 
 


