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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
 
 
 
 
1  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล                        

มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 16 
ธันวาคม  2539  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  เป็นต้นไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่  ณ  บ้าน
ธารนพเก้า  หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว   อยู่ติดกับถนนสายเขาฉกรรจ์ – ซับ
สมบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์ 14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว 38 กิโลเมตร   มีเนื้อที่ 
305.4 ตารางกิโลเมตร (190,875 ไร่) 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ           จดต าบลสระขวัญ        อ าเภอเมือง             จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้                 จดต าบลพระเพลิง       อ าเภอเขาฉกรรจ์      จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก     จดต าบลเขาฉกรรจ์       อ าเภอเขาฉกรรจ์      จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก        จดต าบลท่ากระดาน   อ าเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   และต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ต าบลหนองหว้าอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล ตั้งแต่ 51-192  เมตร  พ้ืนที่ส่วนมากเป็น

ที่ราบ  ใช้เป็นที่ตั้งหมู่บ้านและท าการเกษตร พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนและภูเขา มีล าคลองและล าห้วยหลาย
สายไหลผ่าน (ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาฉกรรจ์,2550 ) สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ดังนี้ พ้ืนที่ภูเขา 
อยู่ทางทิศเหนือและตอนกลางของต าบลทอดเป็นแนวยาว  ตามลักษณะต าบล 

1. พ้ืนที่ดอน อยู่ตอนกลางไปทางทิศตะวันตกของต าบล มีความลาดชันเล็กน้อย (2 – 
5%) เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

2. พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น อยู่บริเวณตอนกลางของต าบลประโยชน์ใช้ในการท านาและ
พืชไร่  และปลูกไม้ยืนต้นอื่น ๆ 

3. พ้ืนที่ราบประโยชน์ใช้ท านา  พืชไร่  ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 
4. พ้ืนที่ต่ า เหมาะส าหรับท านา จะเกิดน้ าท่วมในบางปี  เนื่องจากน้ าไหลบ่าจากเขาสอย

ดาว  จังหวัดจันทบุรี 
1.3  ลักษณะอากาศ 

ต าบลหนองหว้า มีฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว  แต่ละปีจะมีช่วงเวลาไม่เท่ากัน   
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน   ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

พัดผ่าน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม มีลมหนาวเป็นบางช่วงระยะเวลาอากาศจะ

เย็นลงต่ าสุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนมกราคม 
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 60% ดินลูกรังประมาณ 30 % 

ลักษณะดินในพืน้ที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  
  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าในต าบลหนองหว้าส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน บางแห่งมีการขุดลอกเป็นบางช่วงท าให้มีน้ า

ใช้เฉพาะหน้าฝน แต่ในหน้าแล้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอ โดยมีข้อมูลแหล่งน้ าดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2559) 

-  ฝายประชาอาสา   จ านวน    7  แห่ง 
-  ฝายน้ าล้น(ถนนน้ าล้นผ่าน)  จ านวน  92 แห่ง 
-  ฝายของกรมชลประทาน  จ านวน    2 แห่ง 
-  สระน้ าสาธารณะ   จ านวน  37  แห่ง 
-  บ่อบาดาล   จ านวน  100  แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า   จ านวน     1  แห่ง 
1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตต าบลหนองหว้า  บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้  จ านวน  10,000  ไร่  
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีหมู่บ้านภายใต้การปกครองทั้งหมดจ านวน 28  หมู่บ้าน 

ดังนี้ 
หมู่ที่  1 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว 
หมู่ที่  3 บ้านหนองกะทะ หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ 
หมู่ที่  5 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 
หมู่ที่  7 บ้านซับมะนาว หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 
หมู่ที่  9  บ้านซับสมบูรณ ์ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง 
หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 12  บ้านคลองนางาม (เขาส าพุง) 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคล้า 
หมู่ที่ 15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ 
หมู่ที่ 17 บ้านคลองส าราญ หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ประเสริฐ 
หมู่ที่ 19 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 20 บ้านวังสีทอง 
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง หมู่ที่ 22 บ้านเกตุจ าปา 
หมู่ที่ 23 บ้านท่านา หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ 
หมู่ที่ 25 บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 26  บ้านเนินมะกอก 
หมู่ที่ 27 บ้านเขาน้อยสามัคคี               หมู่ที่ 28  บ้านใหม่หนองบัวทอง 

2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 28 เขตเลือกตั้ง   30  หน่วยเลือกตั้ง   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันเสาร์ที่  12 ตุลาคม  2556  )   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   15,186     คน 

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 15,186     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันเสาร์ที่  12 ตุลาคม  2556  )   

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน   11,287  คน         
คิดเป็นร้อยละ  74.33 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน   11,287  คน         
คิดเป็นร้อยละ  74.33 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า คือ นายวีระ ฮวดเฮง 
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3.  ประชากร 
มีประชากรทั้งสิ้น  21,977 คน  แยกเป็น  ชาย 11,039 คน  หญิง  10,958 คน ความหนาแน่น

เฉลี่ย 72 คน/ ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อ.เขาฉกรรจ์ ณ เดือนสิงหาคม  2559) 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

บ้านคลองเจริญ 
บ้านโคกข้าวเหนียว 
บ้านหนองกะทะ 
บ้านคลองธรรมชาติ 
บ้านหนองหว้า 
บ้านธารนพเก้า 
บ้านซับมะนาว 
บ้านเขาดิน 
บ้านซับสมบูรณ์ 
บ้านเกาะรัง 
บ้านโปร่งเกตุ 
บ้านคลองนางาม 
บ้านหนองโสน 
บ้านหนองคล้า 
บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ 
บ้านสองสีเจริญ 
บ้านคลองส าราญ 
บ้านทรัพย์ประเสริฐ 
บ้านหนองแสง 
บ้านวังสีทอง 
บ้านใหม่ปากดง 
บ้านเกตุจ าปา 
บ้านท่านา 
บ้านลานไผ่ 
บ้านฝั่งคลอง 
บ้านเนินมะกอก 
บ้านเขาน้อยสามัคคี 
บ้านใหม่หนองบัวทอง 

207 
378 
198 
199 
362 
466 
245 
232 
519 
236 
302 
304 
328 
202 
152 
218 
153 
152 
178 
175 
180 
137 
144 
102 
182 
134 
237 
135 

347 
828 
395 
289 
402 
768 
357 
436 
692 
387 
448 
563 
631 
374 
231 
362 
291 
292 
310 
314 
292 
323 
281 
190 
261 
243 
448 
284 

370 
789 
380 
283 
444 
765 
356 
424 
684 
394 
465 
518 
643 
380 
225 
311 
301 
307 
342 
298 
297 
291 
260 
196 
272 
227 
469 
267 

717 
1,617 

775 
572 
846 

1,533 
713 
860 

1,376 
781 
913 

1,081 
1,274 

754 
456 
673 
592 
599 
652 
612 
589 
614 
541 
386 
533 
470 
917 
551 

รวม 6,457 11,039 10,958 21,997 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

 มีสถานศึกษาในพื้นที่  จ านวน   11   แห่ง 
 -     โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน     5 โรงเรียน 
-      โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  จ านวน     4 โรงเรียน 

 -      โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน      1 โรงเรียน 
 -      โรงเรียนเอกชน    จ านวน      1     โรงเรียน 

ล าดับที่ สถานศึกษา หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
โรงเรียนบ้านซับมะนาว 
โรงเรียนบ้านเขาดิน 
โรงเรียนบ้านคลองนางาม 
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 
โรงเรียนบ้านกระทะ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 
โรงเรียนศุภวิทย์ 

ขยายโอกาส 
ขยายโอกาส 
ขยายโอกาส 
ขยายโอกาส 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
เอกชน 

-       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน      6   แห่ง   
ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน

คร ู
จ านวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านธารนพเก้า  หมู่ที่ 6 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านซับมะนาว  หมู่ที่ 7 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่  9 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองโสน  หมู่ที่ 
13 

2 
2 
3 
2 
2 
2 

38 
38 
57 
48 
35 
20 

 

 รวม 13 236  
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4.2  สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี ม.2, ม.5 และม. 7 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง   อยู่หมู่ที่  9 

  มีสถานบริการสาธารณสุข  จ านวน 3 แห่ง  
ชื่อสถานบริการ สถานที่ตั้งหมู่ที่ ควบคุมพ้ืนที่ 

รพ.สต.บ้านคลองเจริญ 2 ควบคุมพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  1, 2, 3, 13, 14, 19 
รพ.สต.บ้านหนองหว้า 5 ควบคุมพ้ืนที่ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 5, 8, 11, 15, 23, 

24, 25, 28 
รพ.สต.บ้านซับมะนาว 7 ควบคุมพ้ืนที่  13 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  6, 7, 9, 10, 12, 

16, 17, 18, 20, 21, 22  ,26 ,27 
4.3  อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  จากข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับต าบลปี 2559  ตัวชี้วัดที่  14  ครอบครัวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการ
เก็บข้อมูลดังกล่าวไม่มีครัวเรือนที่ไม่เกณฑ์แต่อย่างใด   

4.4  ยาเสพติด 
การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  สามารถท าได้เฉพาะ

ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เช่น การอุดหนุนงบประมาณ เป็นต้น  จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ระดับต าบลปี 2559  ตัวชี้วัดที่  26  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวปรากฏว่ามี
ครัวเรือนที่ไม่เกณฑ์  1,404  คน คิดเป็นร้อยละ  10.72   

4.5  การสงคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.   ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางที่จะไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินสาย  317  จันทบุรี – 

สระแก้ว จ านวน 2 สาย  คือทางหลวง  หมายเลข สก 3035 สายเขาฉกรรจ์ – ซับสมบูรณ์  และ ทางหลวง 
หมายเลข  สก  3026   สายบ้านคลองเจริญ - โคกข้าวเหนียว - น้ าทรัพย์ และถนนลาดยางอีก 4 สาย ที่ใช้
สัญจรภายในต าบล  - ต าบล ได้แก่  ถนนบ้านคลองสามัคคี หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหว้า  -  ต าบลพระเพลิง,  
ถนนจากบ้านธารนพเก้า หมู่ที่ 6 – ต าบลสระขวัญ,   ถนนจากบ้านซับสมบูรณ์ -  ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ
สนามชัยเขต  และสายซับสมบูรณ์ หมู่ที่  9  -  บ้านไทรทอง  ต าบลพระเพลิงสายบ้านซับสมบูรณ์ ม. 9 – 
คลองนางาม หมู่ที่ 12 (อยู่ระหว่างสร้างบางช่วง) และสายบ้านฝั่งคลอง (ม.25) - บ้านหนองแสง(หมู่ที่ 19) 
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บ้านแก่นพระ ต าบลสระขวัญ (อยู่ระหว่างสร้างบางช่วง)   มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบางส่วน   การสัญจร
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน - หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  ใช้ติดต่อสัญจรได้ทุกฤดูกาล 

5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมี

การขยายของครัวเรือนท าให้จะต้องขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม   และไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือติดตั้งไฟแสงสว่างทาง   

5.3  การประปา 
การประปาหมู่บ้านภายในต าบล (เฉพาะประปาที่สร้างด้วยงบประมาณของราชการ) 

มีจ านวน  48   แห่ง ใช้ได้  46  แห่ง, ใช้ไม่ได้  2   แห่ง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2559) 
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมูบ่้าน 
หน่วยงานด าเนนิการก่อสร้าง ระบบประปา การใช้งาน  

 
หมายเหต ุ

อบต. กรม
อนามัย 

กรม
ทรัพย์ฯ 

กรม
โยธาฯ 

ประปา
บาดา

ล 

ประปา
ผิวดนิ 

ใช้ได ้ ใช้
ไม่ได้ 

1 บ้านคลองเจริญ 1   1 2  2   
2 บ้านโคกข้าวเหนียว  1 1  2  2   
3 บ้านหนองกะทะ  1    1 1   
4 บ้านคลองธรรมชาติ 1    1  1   
5 บ้านหนองหว้า 1   1 1 1 2   
6 บ้านธารนพเก้า 1  1  2  2   
7 บ้านซับมะนาว 2    2  2   
8 บ้านเขาดิน 1   1 1 1 2   
9 บ้านซับสมบูรณ์ 2  2  3 1 4   

10 บ้านเกาะรัง 1  1 1 3  3   
11 บ้านโปร่งเกตุ  1   1   1  
12 บ้านเขาส าพุง 1    1  1   
13 บ้านหนองโสน 2    1 1 2   
14 บ้านหนองคล้า          
15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ 2    2  2   
16 บ้านสองสีเจริญ 3    3  3   
17 บ้านคลองส าราญ 1    1  1   
18 บ้านทรัพย์ประเสริฐ 1 1   2  2   
19 บ้านหนองแสง 1    1  1   
20 บ้านวังสีทอง 1    1  1   
21 บ้านใหม่ปากดง 2    2  2   
22 บ้านเกตุจ าปา 1    1  1   
23 บ้านท่านา 1    1  1   
24 บ้านลานไผ่ 2     2 2   
25 บ้านฝั่งคลอง 1   1 1 1 1 1  
26 บ้านเนินมะกอก 1  1  2  2   
27 บ้านเขาน้อยสามัคคี 1  1  2  2   
28 บ้านใหม่หนองบัวทอง 1     1 1   

รวม 32 4 7 5 39 9 46 2  
 



9 
 

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตต าบลหนองหว้า มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True และ My CAT 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อการหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 

 ที่ท าการไปรษณีย์ – โทรเลข (เอกชน) จ านวน 1 แห่ง   (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหว้า) 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

ต าบลหนองหว้า  มีเนื้อที่ 305.4 ตารางกิโลเมตร (190,875ไร่)  โดยมีพ้ืนที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน  6,649  แปลง  พ้ืนที่  96,448  ไร่  11  ตารางวา  และพ้ืนที่ท า
การเกษตร 149,197 ไร่ จ าแนกตามรายหมู่บ้าน (ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาฉกรรจ์, 2550  และข้อมูลจาก 
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ณ 21 พฤษภาคม 2557) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม    
และบางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้  จ านวน 10 ,000 ไร่ ประชากรร้อยละ 85  มีอาชีพ
ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  เช่น ท าไร่ , ท าสวน, ท านา, ปศุสัตว์  และอีกร้อยละ 15 ประกอบอาชีพ
ค้าขาย   รับจ้างและรับราชการ 

6.2  การประมง 
จากการส ารวจข้อมูลต าบลหนองหว้ามีครัวเรือนที่ท าประมง จ านวน   198  ครัวเรือน 

6.3  การปศุสัตว์ 
จากการส ารวจข้อมูลต าบลหนองหว้ามีครัวเรือนที่ท าประมง จ านวน  298  ครัวเรือน  สัตว์

ที่เกษตรกรเลี้ยง เช่น วัว ควาย หมู  เป็ด  ไก่  เป็นต้น 
6.4  การบริการ 

ร้านขายอาหาร   จ านวน   21 แห่ง 
ร้านเกมส์    จ านวน    5 แห่ง 
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   จ านวน  137 แห่ง 
สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน   17 แห่ง 
ตลาด      จ านวน      1 แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
พัฒนาถ ้าเขาส้าพุง เป ็นแหล่งท ่องเท ี่ยว 

6.6  อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลหนองหว้า จ าแนกเป็นประเภทอุตสาหกรรมผลิตและบริการ 

จ านวน  38  แห่ง  ได้แก่   โรงสีข้าว  
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  มีจ านวน  14  กลุ่ม  เช่น  กลุ่ม
แปรรูปอาหาร, กลุ่มวิสาหกิจปลูกล าไย, กลุ่มท าเปล พรม ตะกร้าพลาสติก และกลุ่มน้ าเสาวรส เป็นต้น 

6.8  แรงงาน 
แรงงานที่ใช้ในต าบลหนองหว้า  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน  5,679 คน  คิดเป็น

ร้อยละ  41.15  ของอาชีพทั้งหมดในต าบล  (จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2559)  
 



10 
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1  ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
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7.2  ข้อมูลการเกษตร 
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7.3  ข้อมูลด้าน  

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

 
ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
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8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9.49  

     วัด      11    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 11    แห่ง 
       ที่พักสงฆ์   4    แห่ง 
   -  ผู้ที่นับถือศาสนาคริส์  ร้อยละ  0.51 
        โบสถ์คริสต์       ๑   แห่ง 

ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล ปี 2559 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีประจ าต าบลหนองหว้า คือ โครงการบายศรีสู่ขวัญรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็น
ประจ าทุกปี  ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณวันที่  12-14  เมษายน  ของทุกปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
 
8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลหนองหว้าได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ %  พูดภาษาอิสาน    

 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตต าบลหนองหว้าได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย

บ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   และกลุ่มอาชีพท ากระเป๋า
จากพลาสติก เป็นต้น 
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9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลหนองหว้า มีดังต่อไปนี้ 

ชื่อล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน 
คลองพระสทึง หมู่ที่ 2,1,14,4,25,11,24,5 และ23 
คลองเขาสัมพุง หมู่ที่ 12 และ 6 
คลองขุนศรี หมู่ที่ 23, 5, 28, 24และหมู่ที่ 11 
คลองส าราญ หมู่ที่ 1,7, 8, และ 23 ไหลลงคลองพระสทึง 
คลองเขาพระเพลิงน้อย หมู่ที่ 16, 27, 9, 7, 18, 10,และหมู่ท่ี 20 
คลองท่าอีจอม หมู่ที่ 2 14 และ 1 ไหลลงคลองพระสทึง 
คลองเจริญ หมู่ที่ 14,1 ไหลลงคลองพระสทึง 
คลองสัมผุ หมู่ที ่15,3,13,4 และไหลลงคลองพระสทึง 
คลองก้านเหลือง หมู่ที ่26, 20 และ 10 ไหลลงคลองพระสทึง 
คลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 และ 3 
คลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 16 
คลองหินปูน หมู่ที ่5,11 และ หมู่ที่ 25 
คลองห้วยไคร้ หมู่ที่  16 
คลองตาแสน(คลองหลอด) หมู่ที่ 21 ,9,7 ไหลลงคลองพระเพลิงน้อย 
คลองขาตะกุย หมู่ที่ 1, 2, 5, 4, 13, 15, 19 และ 5 
คลองโอ่งแตก หมู่ที่ 22 และ 30 
คลองขาตาค า หมู่ที่ 3 และ 19 
คลองตาแดง หมู่ที่ 26, 9 และ 7 
คลองตาหวัด หมู่ที่ 1, 8, 7 และ 20 
  -  แหล่งน้ าสาธารณะ  

อ่างเก็บน้ า ขนาด 
บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ 200,000 ลบ.ม. 

 
9.2  ป่าไม้ 
ในเขตต าบลหนองหว้า  บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้  พื้นที่ประมาณ  10,000  

ไร่   ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าประเภทป่าเบญจพรรณทั่วไป มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ยูคาลิปตัส สีเสียดหนาม 
เป็นต้น 

9.3  ภูเขา 
ในเขตต าบลหนองหว้า  บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสลับ

กับป่าไม้ พ้ืนที่ประมาณ 10,000  ไร่ 
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9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนมากขึ้นขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
10. อ่ืน ๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า  ประจ าปี  2559   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   ประจ าปี 2559   เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้แก่หมู่บ้าน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 
  ๑)  ตัวชี้วัดที่  3  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จ านวนที่ส ารวจ
ทั้งหมด  23  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.13 
  ๒)  ตัวชี้วัดที่  26  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  จ านวนที่ส ารวจทั้งหมด  13,801  คน  ไม่
ผ่านเกณฑ์  1,480  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.72 
  ๓)  ตัวชี้วัดที่  25  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งแรก)  จ านวนที่ส ารวจ
ทั้งหมด  13,801  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  1,404  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.17 
  ๔)  ตัวชี้วัดที่  23  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ  30,000 บาท/ปี  
จ านวนที่ส ารวจทั้งหมด  4,564  ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์  2  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  0.04    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน โดยรณรงค์
ให้ความรู้กับแม่มือใหม่ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  
 
 
 



19 
 

 



19 
 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)  ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. 
๒๕๕8 – ๒๕๕0)  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   การจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1) 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 25 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 26 20 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 28 24 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 18 15 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43 38 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 25 23 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 25 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 1 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียว 4 1 

รวมท้ังสิ้น 206 172 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  83.49 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 25 14.53 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 26 20 11.63 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

28 24 13.95 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 18 15 8.72 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 43 38 22.09 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 25 23 13.37 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

27 25 14.53 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 0.58 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียว 4 1 0.58 
รวม 206 172 83.49 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ(เป้าหมาย) 
ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 7 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 28 15 
๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

19 
9 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 22 10 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 39 10 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 15 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31 18 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียว 4 - 

รวมท้ังสิ้น 198 86 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  43.43 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุในข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 7 8.14 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 28 15 ๑7.44 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

19 
9 

10.47 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 22 10 11.63 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 39 10 11.63 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 15 17.44 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

31 18 20.93 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 2 2.33 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียว 4 - - 
รวม 198 86 43.43 

 
 

   ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

ข้อบัญญั
ติ 

๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

๒06 129 172 172 198 153 86 86 

ร้อยละ - 62.62 83.49 83.49 - 77.27 43.43 43.43 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ข้อบัญญั
ติ 

๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

198 153 86 86 155 113 82 82 

ร้อยละ - 77.27 43.43 43.43 - 72.90 52.90 52.90 
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     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการตั้ง
งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

ขอ้บัญญั
ติ 

๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

155 113 82 82 145 76 76 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 72.90 52.90 52.90 - 52.41 52.41  
 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)  
  

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  206  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  172 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  83.49 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 

๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)   
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โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  198  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   86  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  43.43 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่าน
มา   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕59) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   155  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    82  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕2.90 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   145  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน    76  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  52.41  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

มากกว่าร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    
   (๒)  เชิงคุณภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

      ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  55.88  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  47.40 ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  8.48  ซึ่งประเมิน
ได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อย
ละ  ๘๐  
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕8.89 
ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  34.33 
- ไม่พอใจ  ร้อยละ  6.78  

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด     ร้อยละ 84.50  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  34.00 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  

35.72   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  60.22   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  4.06   

ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)   
- พอใจสูงสุด    ร้อยละ  68.50 
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  55.00  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้านั้น  ผลที่
ได้รับมีดังนี ้  

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ 90 % ของครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
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๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหว้า 
14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหว้าด้วยความสะดวก 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
๒. ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
๔. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากข้ึน 
๕. การก าจัดขยะมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 59.94  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถ
ส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ า
ท่วมขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 4. การก่อสร้างฝายน้ าล้น (ถนนน้ าล้นผ่าน) เพ่ือการเก็บกักน้ า และแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง แต่เมื่อถึงฤดูน้ าไหลหลาก ท าให้เกิดน้ ามาก ซึ่ง
บางครั้งส่งผลกับพ้ืนที่ท าการเกษตรของราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เป็นพ้ืนที่ต่ า พ้ืนที่ราบลุ่ม   ท าให้เกิดน้ า
ท่วมผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาที่สั้นเท่านั้น 

 5. การก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ราษฎรอยากได้ถนนดินเพื่อการสัญจรไปยังที่ไร่ ที่นา
ของตนเอง แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือในการมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ใช้ในการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร
   
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น

จ านวนมาก  
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๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทีจ่ะ

สามารถด าเนินการได้ 
อุปสรรค 

๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่   

 
แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ควรจะให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา
ด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจา

สุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ากับประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ายังมีบาง
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจ
แต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการ
ใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพจิารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ า ในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจา

สุภาพต่อประชาชน 
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้ากับ

ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง

ประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่ งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น

จ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

      แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน

ทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  พ.ศ.  2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับ

ที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตรตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา
และคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

เป้าประสงค ์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและงานด้านศึกษา 

 

เป้าประสงค ์
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และผังเมืองให้มีมาตรฐาน

เพียงพอและทั่วถึง 
 

เป้าประสงค ์
เพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการของ อบต.และพัฒนา
พัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการท างาน 

 

เป้าประสงค ์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืนและได้รับการฟื้นฟูอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ 
1. สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเกษตรกรในต าบลให้มี
ความเข้มแข็งตามปลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพในต าบลให้มี
ศักยภาพในการผลิตการ
จ าหน่ายและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 

แผนงานจ าแนกตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อ้อยโอกาส เด็กเยาวชน ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมลูฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนดา้นการศึกษา และพัฒนาการกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บ าบัด ดูแลแก้ไขปัญหา
ในเร่ืองอบายมุข ปญัหายาเสพตดิ แก่เยาวชนและชุมชน 
5. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาการคมนาคมสู่พื้นท่ี
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนจัดหา
แหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4. มีผังเมืองท่ีได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรทุระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ส่งเสรมิความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
พัฒนาทางการเมือง การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการหมูบ่้าน 
3. จัดหา พัฒนา ปรับปรงุเครือ่งมือ 
เครื่องใช้และอาคารสาถนที่ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมความตระหนักและการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร และ
สถานท่ีในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การคมนาคมสะดวก 

- การพัฒนาด้านคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้

สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพและ
มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
ประชาชนมีคุณภาพ 

- พัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและกระจายรายได้ 
- การพัฒนาด้านบริการพ้ืนฐาน 
- การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ปรับปรงุปจัจัยและ

กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้

คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร 

- การพัฒนาด้านการเกษตร 
- การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่  4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง

พื้นฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
เขตท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

- การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวตลาดการค้า
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวให้มีความ

ปลอดภัย และปรบัปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
และเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อพัฒนา

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
การบริหารจัดการ  

-  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม          

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความ
เป็นธรรมลด
ความเล่ือมล้ า

ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้านและภมูิภาค 

พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถยีรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การ
ลงทุนให้มคีวามมัน่คงและเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เชน่ 
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรม  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธภิาพโลจิสติกส ์

 

พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหม้ี
คุณภาพ  มีธรรมาภบิาล เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เชน่ ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน 
และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการ
ดูแลสุขภาพ 

 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟืน้ฟคูุณภาพน้ าแม่น้ า
เจ้าพระยา  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาอนุรักษ์และรักษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและ
พ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ 
และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็น
ประตูการค้าเช่ือมโยงประเทศเพ่ือน
บ้านและนานาชาต ิ

 

บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและ
ชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเก้ือกูลกัน 
เพ่ือให้มีการ          จัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้
สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 

 

ผลผลิต/โครงการ 
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3.4   แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 
 

แบบ ยท.01 แบบ ยท.02 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตรตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา
และคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับ

บริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและงาน

ด้านศึกษา 
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและผังเมือง
ให้มีมาตรฐานทั่วถึงและ

เพียงพอ 
 

เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการของ อบต.และ

พัฒนาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมีความ

เข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืนและได้รับการฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

1. สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเกษตรกรในต าบลให้มี
ความเข้มแข็งตามปลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพในต าบลให้
มีศักยภาพในการผลิตการ
จ าหน่ายและการพฒันา
ผลิตภัณฑ ์

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อ้อยโอกาส เด็กเยาวชน ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมลูฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ แก่
ประชาชน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนดา้นการศึกษา และพัฒนาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บ าบัด ดูแลแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองอบายมุข ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน
และชุมชน 
5. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

1. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาการคมนาคมสู่พื้นท่ี
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
จัดหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
4. มีผังเมืองท่ีได้มาตรฐาน 

 

1. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ
การท างานของบุคลากรทุระดบั
อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสรมิความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
พัฒนาทางการเมือง การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
3. จัดหา พัฒนา ปรับปรงุ
เครื่องมือ เครือ่งใช้และอาคารสา
ถนที่ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

 

1. ส่งเสริมความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว 
3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร 
และสถานท่ีในการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

 

 

วิสัยทัศน ์
“ต าบลเขียวขจดีีเด่นด้านการเกษตร   พิเศษด้านความสามคัคีบารมดี้วยคุณธรรมวัฒนธรรมด้วยกตญัญู          
ให้รู้ต้องศึกษาใฝ่หาต้องมสีติ  พัฒนางานและพัฒนาตนเพื่อปลดหนี้  สิ่งแวดล้อมดเีพราะมีแหล่งน้ าและป่าไม้” 

 

เป้าประสงค์ 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

กลยุทธ ์

- ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีข้ึน 
- ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่ม
อาชีพในต าบลมีรายได้เพิ่ม
มากข้ึน 

 

- จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเล็กเยาวชน
ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชนและประชาชน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันปัญหาในโรคต่าง ๆ  
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษา
เสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการที่จัดและ/หรือให้การ
สนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการและให้การ
สนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการและให้การ
สนับสนุน 

- จ านวนโครงการก่อสร้างที่ได้รับ
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 
- จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาสู่
พื้นที่การเกษตร 
- จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนาด้านแหล่งน้ าทัง้การ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เก่ียวกับการจัดระบบด้านผังเมือง
และการควบคุมอาคาร 

 

- จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนา 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
ประชาชนเข้าร่วม 
- จ านวนท่ีมีการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงอา
คาต่างๆของ อบต. 
- ร้อยละของรายได้ท่ีจัดเก็บ
เพิ่มข้ึน 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกในการดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 
- จ านวนอุปกรณ์/เครื่องจักร 
สถานท่ีในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-  แผนงานงบกลาง 

 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
 

 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
  

 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานงบกลาง 
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ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  
 
 
 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ า
ชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระส าคญัของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ า
เซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ   

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให้ประเทศ 

ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอ าหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

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

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและ 
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง 

สังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

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

ภูมิอากาศ 
(๗) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ    เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 

๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 
๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่ง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ      
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้
ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   

๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ ดี การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคม        
       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม  

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย        
        ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และ
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เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาค
การผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศ
ยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์
ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น        
       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
               ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
              5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
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ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั  
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้
เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
               ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้น
การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา 
เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต        
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 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
ทวาย        
         ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  

ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การ
ประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
(Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive 
Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการ
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 

และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถ   ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 

เป็นธรรมและ     มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด   “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
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พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการ แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส

ของพ้ืนที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย

ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ     เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ  ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา

เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโล
จิสติกส์ 
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  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล 
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น 
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 

  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล  ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือน
บ้านและนานาชาติ 

  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้
มีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความ
ต้องการของชุมชน 

 1.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ปราจีนบุรี และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ  
อุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 1.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางการประมงและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง 
(๒) โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
(๔) โครงการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการ 
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นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  2556) 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12  ตุลาคม  
2556 กระผม นายวีระ  ฮวดเฮง    ขอขอบพระคุณประชาชนชาวต าบลหนองหว้า และสมาชิกทุกท่าน 
กระผมได้รับความไว้วางใจ จากพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหนองหว้า  เลือกให้กระผม เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า และปัจจุบันได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสระแก้วแล้ว  ได้รับการไว้วางใจจากพ่อแม่พ่ีน้องให้เข้ามารับใช้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า กระผมในฐานะผู้บริหารและผู้รับใช้ให้บริการ จะตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาต าบล ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัว
กระผม ในการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อสมัยที่ผ่านมาของกระผม ท่านสมาชิกหลายท่านคง
ทราบถึงหลักการท างานของกระผมดี จะน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ มาพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานของต าบลหนองหว้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และได้ก าหนดแนวนโยบายในการท างานประกอบด้วย  9 นโยบาย ดังนี้ 

1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการปลูกพืชไร่และพืชสวนเพ่ือลด 

ต้นทุนการผลิต เช่น การพรวนดิน การเลิกใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ    
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการเกษตรท าให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ครบวงจร

และเกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีการร่วมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วม

ท า  
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ โดยจัดตั้งกลุ่มและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนพันธ์สัตว์

แก่เกษตรกร 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
1.6 จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในการปลูกพืชไร่   พืชสวน   และการเลี้ยง สัตว์อย่าง

เพียงพอและท่ัวถึง 
1.7 จัดให้มีถนนเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

2.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปของประชาคมทุกระดับ 

การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ และระดมความคิดเห็น 
2.2 การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตลอดถึงจัดให้มีสถานที่ส าหรับการนันทนาการและสนามกีฬาตามความเหมาะสม 
2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4 การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตลอดจนผู้

ประสพภัยธรรมชาติ 
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นบทบาทครอบครัว ชุมชนร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่นในการ เฝ้าดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเองโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และ
อาชญากรรม ตลอดถึงจัดให้มีป้อมยามต ารวจชุมชน 
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2.5 ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การ
ด าเนินงานของสมาชิก อปพร. และต ารวจชุมชน ตลอดถึงจัดให้มียานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธาร
ภัย 

3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.1 การพัฒนาการคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  สะพาน  ปรุงถนน

ลูกรัง ก่อสร้างเสียงตามสาย และติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตลอดถึงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
3.2  จัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนภายในหมู่บ้าน ตามทาง

แยกต่าง ๆ ตามความจ าเป็น   การระบายน้ า  ก่อสร้างรางระบายน าตามชุมชนต่าง ๆ ขุดลอกคูคลองธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้มีการระบายน้ าได้ด ี

3.3  การผังเมือง  เป็นการจัดท าผังเมืองรวม ให้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น 
4.  นโยบายด้านแหล่งน้ า 
 4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  ได้แก่ ขุดสระน้ าเพ่ือจัดท าระบบ ประปา  จัดหา

โอ่งน้ า ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน  ขุดเจาะบ่อบาดาล  เป็นต้น 
 4.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ได้แก่  การสร้างฝายน้ าล้น (ถนนน้ าล้นผ่าน)พร้อมแก้ม

ลิงเก็บน้ า ขุดสระน้ า ขุดลอดคลอง ก่อสร้างขยายคลองส่งน้ า เป็นต้น 
5.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การ

นันทนาการ การกีฬาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นต้น 
 5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
 5.4  พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 
 5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้มีอาหารเสริม (นม) 

และอาหารกลางวันอย่างมีคุณค่า และท่ัวถึง 
6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 

6.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
6.3  ส่งเสริมสนับสนุนการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
6.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล     และการ

บริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่กิจกรรม  การรณรงค์การเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 6.5 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล ให้มีความรู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ มีคุณธรรมและ จริยธรรม 
6.6 การพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ ร่วมทั้งระบบการจัดเก็บ

ภาษีการท ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.7 การจัดหาและปรับปรุงส านักงาน ให้มีสถานที่เพียงพอ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
6.8 การให้บริการแก่ประชาชนโดยจัดการให้บริการทั้งในและนอกส านักงาน  
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6.9 การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
7.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7.1 การจัดอนุบาล 3 ขวบ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า ตลอดถึงการจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา  และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

8.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.2 การป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.3 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

9.  ด้านการท่องเที่ยว 
 9.1 ปรับปรุงถนนโดยรอบเขาส าพุง  และถนนเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 
 9.2 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปยังแหล่งโบราณคดี 
 9.3 จัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และสาธารณูปโภคอย่างอ่ืนที่จ าเป็น 
 9.4 ปลูกต้นไม้โตเร็วสองข้างทางจากบ้านคลองนางาม-เขาส าพุง และบริเวณรอบเขาส าพุง

แหล่งโบราณคด ี
ต้องให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในต าบลหนองหว้า ในการ

จัดการทรัพยากร การบริการ การแลก-เปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนา หรือการให้ประชาชน มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดับ  

 สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการบริหาร คือ งบประมาณ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองหว้า ร่วมกันกับคณะผู้บริหาร ก็จะต้องขอความร่วมมือกับทุกท่าน 
ตลอดจนผู้น าทุกองค์กร และพ่ีน้องชาวต าบลหนองหว้าทุกท่าน ร่วมกันบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษี
ของประชาชนต าบลหนองหว้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องชาวต าบลหนองหว้าต่อไป 

 สุดท้ายนี้กระผมขอสัญญาว่า จะด าเนินการตามวิสัยทัศน์ คือ ต้องเป็นต าบลเขียวขจีดีเด่น คือ 
ดีเด่นด้านการเกษตร  พิเศษด้านความสามัคคี  บารมีด้วยคุณธรรม วัฒนธรรมด้วยกตัญญูกตเวที  ใฝ่รู้ใฝ่หาต้อง
ศึกษาอย่างมีสติ ประมาณตน พัฒนางาน พัฒนาตนเพ่ือปลดหนี้ สิ่งแวดล้อมดีต้องมีแหล่งน้ าและป่าไม้ 

ท้ายสุดกระผมขอสัญญาว่า จะน าพาต าบลหนองหว้า ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กร -หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ให้เป็นหนึ่งในต าบลน าร่อง เป็นแม่แบบให้ต าบลอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงาน นั่นคือสิ่งที่กระผมและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวหนองหว้า ต้องการให้เกิดขึ้น เป็นจริงตาม
นโยบายที่แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ กระผมจะตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวต าบล
หนองหว้าของเราอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านครับ 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลเขียวขจีดีเด่นด้านการเกษตร  พิเศษด้านความสามัคคีบารมีด้วยคุณธรรมวัฒนธรรมด้วย

กตัญญู  ให้รู้ต้องศึกษาใฝ่หาต้องมีสติ  พัฒนางานและพัฒนาตนเพ่ือปลดหนี้  สิ่งแวดล้อมดีเพราะมีแหล่งน้ า
และป่าไม”้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์    เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เกษตรกรในต าบล
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในต าบล
ให้มีศักยภาพในการผลิต การจ าหน่ายและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

-  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพในต าบลรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ

กระจายรายได้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และงาน

ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

-  จ านวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชนได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรคต่างๆ แก่
ประชาชน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาในโรคต่างๆ  
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมด้านการศึกษา
เสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการที่จัดและ/หรือ
ให้การสนับสนุน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บ าบัด ดูแลและแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอบายมุข ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน
และชุมชน   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ และให้กับ
สนับสนุน 
 

5. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการและให้การ
สนับสนุน 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์  เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและผังเมืองให้มีมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 

2. พัฒนาการคมนาคมสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 

- จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาสู่พ้ืนที่การเกษตร 

3. พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนและไฟฟ้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

- จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า 

4. พฒันาส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

- จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ าทั้ง
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

5. มีผังเมืองที่ได้มาตรฐาน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดระบบ
ด้านผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเศษสระแก้ว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การคมนาคมสะดวก  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านบริการพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลและพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการท างาน 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

- จ านวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน การพัฒนาทางการเมือง การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วม 

3. จัดหา  พัฒนา  ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนที่มีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ อบต. - ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ

ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและได้รับการดูแล

ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

1. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร และสถานที่ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- จ านวนอุปกรณ์/เครื่องจักร สถานที่ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ถิ่นอุตสาหกรรม  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   

             “เกษตรกรมั่งคั่ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  สาธารณูปโภคและแหล่งน ้าคลอบคลุม หมู่บ้านมีรากฐาน
ที่เข้มแข็ง” 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่ น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งเพาะปลูกพริกที่ได้รับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  เช่น เขาส าพุง 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ 

    ในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใกล้และ

สะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มี
ศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้
ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบล
หนองบัวใหญ่ 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และ

บริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาพ

พ้ืนที่ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ  มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาเล็กน้อย เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   

๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีถนน
เชื่อมโยงกับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตลาดยาง และถนนลูกรัง  ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้
การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    

๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดู
แล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในหมู่บ้านพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลัง
กายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพช ารุด 

๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ยังเป็นพ้ืนที่
ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีการขยายของบ้านเรือนราษฎร และ
ส าหรับการให้บริการน้ าประปา  ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ยท. 03
3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

2561 2562 2563 2564

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได้

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
การการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี มีความ
เข้มแข็งสามารถพึง่พา
ตนเองได้

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
เกษตรกรมีความ
เป็นอยูดี่ขึ้น

10 9 9 9 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเกษตรกรในต าบล
ให้มีความแข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

8 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กองช่าง

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได้

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
การการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี มีความ
เข้มแข็งสามารถพึง่พา
ตนเองได้

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
กลุ่มอาชีพในต าบลมี
รายได้เพิม่ขึ้น

8 8 8 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพใน
ต าบลให้มีศักยภาพใน
การผลิต การจ าหน่าย
และการพัฒนาผลิตภัฑ์

8 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กองช่าง

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนของผู้สุงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กและเยาวชนได้รับ
การสงเคราะห์

3 3 3 3 ปีละ 3 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน 
คุณภาพชีวติและ
สวสัดิการผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชนให้
ครอบคลุมทั้งพืน้ที่

12 โตรงการ กองสวสัดิการฯ ส านักงานปลัด
 อบต.

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ
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2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวติให้กับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
เยาวชนและประชาชน

7 7 7 7 ปีละ 3 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน 
คุณภาพชีวติและ
สวสัดิการผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชนให้
ครอบคลุมทั้งพืน้ที่

12 โครงการ กองสวสัดิการฯ ส านักงานปลัด
 อบต.

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหาในโรคต่าง ๆ

4 4 4 4 ปีละ  2 โครงการ พัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ แก่
ประชาชน

8 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กอง
สวสัดิการฯ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชน

6 6 6 6  ปีละ 3 โครงการ พัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ แก่
ประชาชน

12 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กอง
สวสัดิการฯ
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ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
การศึกษา เสริมสร้าง
สุขภาพ กีฬา 
นันทนาการที่จดั
และ/หรือให้การ
สนับสนุน

17 17 16 16 ปีละ 13 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา และ
พัฒนาการกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน

52 โครงการ กอง
การศึกษาฯ

กอง
สวสัดิการฯ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ
และให้การสนับสนุน

4 4 4 4 ปีละ 3 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกัน
 บ าบัด ดูแลและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองอบายมุข 
ปัญหายาเสพติด แก่
เยาวชนและชุมชน

12 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กอง
สวสัดิการฯ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  
การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณสุข
อยา่งทั่วถึง และงาน
ด้านการศึกษา

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินการ
และให้การสนับสนุน

8 8 7 7 ปีละ 6 โครงการ พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

24 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กองช่าง

58



แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 พัฒนาเศรษฐกิจการ
บริหารจดัการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพือ่
รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การ
คมนาคมสะดวก การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม       
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ 
การพัฒนาด้านบริการ
พืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เพือ่เสริมสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสารณูปโภค 
สาธารณูปการและผัง
เมืองให้มีมาตรฐาน
ท่ัวถึงและเพียงพอ

จ านวนโครงสร้าง
พืน้ฐานที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

12 12 12 12 ปีละ 10 โครงการ พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม
งานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

40 โครงการ กองช่าง ส านักงานปลัด
 อบต.

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 พัฒนาเศรษฐกิจการ
บริหารจดัการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพือ่
รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การ
คมนาคมสะดวก การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม       
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ 
การพัฒนาด้านบริการ
พืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เพือ่เสริมสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสารณูปโภค 
สาธารณูปการและผัง
เมืองให้มีมาตรฐาน
ท่ัวถึงและเพียงพอ

จ านวนถนนที่ได้รับ
การพัฒนาสู่พืน้ที่
การเกษตร

2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ พัฒนาการคมนาคมสู่
พืน้ที่การเกษตรให้ได้
มาตรฐาน

8 โครงการ กองช่าง ส านักงานปลัด
 อบต.
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แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 พัฒนาเศรษฐกิจการ
บริหารจดัการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพือ่
รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การ
คมนาคมสะดวก การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม       
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ 
การพัฒนาด้านบริการ
พืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เพือ่เสริมสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสารณูปโภค 
สาธารณูปการและผัง
เมืองให้มีมาตรฐาน
ท่ัวถึงและเพียงพอ

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้า

3 3 3 3 ปีละ 2 โครงการ พัฒนาขยายเขตไฟฟ้า
ภายในชุมชนและไฟฟ้าสู่
พืน้ที่การเกษตร

8 โครงการ กองช่าง ส านักงานปลัด
 อบต.

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 พัฒนาเศรษฐกิจการ
บริหารจดัการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพือ่
รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การ
คมนาคมสะดวก การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม       
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ 
การพัฒนาด้านบริการ
พืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เพือ่เสริมสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสารณูปโภค 
สาธารณูปการและผัง
เมืองให้มีมาตรฐาน
ท่ัวถึงและเพียงพอ

จ านวนโครงการที่
ได้รับการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าทั้งการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

12 12 12 12 ปีละ 10 โครงการ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
จดัหาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค และ
แหล่งน้ าเพือ่การเกษตร

40 โครงการ กองช่าง ส านักงานปลัด
 อบต.
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แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เพิม่
ประสิทธภิาพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 พัฒนาเศรษฐกิจการ
บริหารจดัการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพือ่
รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การ
คมนาคมสะดวก การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม       
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ประชาชนมีคุณภาพ 
การพัฒนาด้านบริการ
พืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เพือ่เสริมสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสารณูปโภค 
สาธารณูปการและผัง
เมืองให้มีมาตรฐาน
ท่ัวถึงและเพียงพอ

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจดัระบบด้านผัง
เมืองและการควบคุม
อาคาร

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ มีผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 4  โครงการ กองช่าง ส านักงานปลัด
 อบต.

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จดัการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จดัการท่ีดี

เพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการของ 
อบต.และพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธภิาพและ
ด าเนินงานสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้เกิดความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการท างาน

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

13 13 13 13 ปีละ  10 โครงการ พัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะการท างาน
ของบุคลากรทุกระดับ
อยา่งต่อเนื่อง

40 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

ทุกหน่วยงาน
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แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จดัการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จดัการท่ีดี

เพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการของ 
อบต.และพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธภิาพและ
ด าเนินงานสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้เกิดความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการท างาน

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่ประชาชน
เข้าร่วม

10 10 10 10 ปีละ 8 โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน การ
พัฒนาทางการเมือง การ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

32 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

ทุกหน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จดัการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จดัการท่ีดี

เพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการของ 
อบต.และพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธภิาพและ
ด าเนินงานสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้เกิดความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการท างาน

จ านวนที่มีการจดัซ้ือ
วสัดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
จ านวนการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ
 ของ อบต.

22 22 22 22 ปีละ 20 โครงการ จดัหา พัฒนา ปรับปรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
อาคารสถานที่ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

80 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

ทุกหน่วยงาน
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แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การ
บริหารจดัการ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จดัการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จดัการท่ีดี

เพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการของ 
อบต.และพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธภิาพและ
ด าเนินงานสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้เกิดความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการท างาน

ร้อยละของรายได้ที่
จดัเก็บเพิม่มากขึ้น

2 2 2 2 ปีละ  1 โครงการ ปรับปรุงพัฒนารายได้
ของ อบต.

4 โครงการ กองคลัง กองช่าง

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ถิ่น
อุตสาหกรรมการ
พัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความยัง่ยนืและได้รับ
การดูแลฟืน้ฟูอยา่ง
ต่อเนื่อง

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมการสร้าง
จติส านึกในการดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

7 7 7 7 ปีละ  4 โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

ทุกหน่วยงาน
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แบบ ยท. 03

2561 2562 2563 2564

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเช่ือมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ผลผลิต/

โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ถิ่น
อุตสาหกรรมการ
พัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความยัง่ยนืและได้รับ
การดูแลฟืน้ฟูอยา่ง
ต่อเนื่อง

จ านวนโครงการ /
กิจกรรมที่ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ส่วน
สาธารณะและแหล่ง
พักผ่อนหยอ่นใจ

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง
พักผ่อนหยอ่นใจ
สวนสาธารณะและเพิม่
พืน้ที่สีเขียว

4 โครงการ ส านักงานปลัด
 อบต.

กองช่าง

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  
เสริมสร้างกระบวน การ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติท่ีดี

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ถิ่น
อุตสาหกรรมการ
พัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ความยัง่ยนืและได้รับ
การดูแลฟืน้ฟูอยา่ง
ต่อเนื่อง

จ านวนอุปกรณ์/
เคร่ืองจกัร สถานที่ใน
การจดัเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

4 4 4 4 ปีละ  2 โครงการ จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร
 และสถานที่ในการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล

8 โครงการ กองช่าง ทุกหน่วยงาน
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
1 การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริการชุมชนและ
สังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักงานปลัด 
อบต.

2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลัด 
อบต.

3 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริหารทัว่ไป รักษาความสงบ
ภายใน

ส านักงานปลัด 
อบต.

4 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาฯ

5 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

สาธารณสุข ส านักงานปลัด 
อบต.

6 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ

7 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

เคหะและชุมชน กองช่าง

8 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักงานปลัด 
อบต.

ส่วนที่ 4

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ



66

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
9 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม

 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

10 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
 การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต

การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักงานปลัด 
อบต.

11 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

บริการชุมชนและ
สังคม

เคหะและชุมชน กองช่าง

12 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง

13 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลัด 
อบต.

14 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

บริหารชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาฯ

15 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

บริหารชุมชนและ
สังคม

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ

16 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

บริหารชุมชนและ
สังคม

เคหะและชุมชน กองช่าง

17 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

บริหารชุมชนและ
สังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส านักงานปลัด 
อบต.

18 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการทีดี่

การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักงานปลัด 
อบต.

19 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักงานปลัด 
อบต.

20 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

บริหารชุมชนและ
สังคม

เคหะและชุมชน ส านักงานปลัด 
อบต.

21 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด 
อบต.



67

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ส่วนที่ 4
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หน่วยงาน
สนับสนุน

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.
ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.

ทุกหน่วยงานใน 
อบต.



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานการส่งเสรมิการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจการบรหิารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การคมนาคมสะดวก การพัฒนาดา้นการคมนาคม  2 ประชาชนมคุีณภาพ การพัฒนาดา้นบรกิารพ้ืนฐาน
     ยุทธศาสตรท์ี่   3   การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3.1  แผนงานเคหะและชมุชน
1 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ถนนลำดยำงท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของ อบต.

เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ถนนลำดยำงใหก้ำรสัญจร
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ถนนลำดยำงภำยในต ำบล
หนองหวำ้

     800,000      800,000      800,000      800,000  2,000 เมตร กำรสัญจรสะดวก
ปลอดภยั

กองช่ำง

2 หมู่ท่ี 1  ระยะทำง กองช่ำง

 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร

หมู่ท่ี 2  ระยะทำง
ถนนภำยในหมู่บำ้น    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  2,000 เมตร

หมู่ท่ี 3  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      750,000      750,000      750,000      750,000  1,500 เมตร

โครงการ

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
และหมู่บำ้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้
อย่ำงสะดวกลดปญัหำฝุ่น
ละออง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ประชำชนในหมู่บำ้น
และหมู่บำ้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทำงในกำรสัญจร
ไปมำได้อย่ำงสะดวก
ลดปญัหำฝุ่นละออง

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บำ้น ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 
0.50 เมตร หรือมีผิวจรำจร 
คสล.ตำมท่ีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก ำหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 4  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      800,000      800,000      800,000      800,000  1,600 เมตร
หมู่ท่ี 5  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 6  ระยะทำง
 - ทำงเข้ำ ศพด.      250,000              -                -                -    500 เมตร
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      900,000      900,000      900,000      900,000  1,800 เมตร
หมู่ท่ี 7  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      750,000      750,000      750,000      750,000  1,500 เมตร
หมู่ท่ี 8  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      400,000      400,000      400,000      200,000  700 เมตร
หมู่ท่ี 9  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      750,000      750,000      750,000      750,000  1,500 เมตร
หมู่ท่ี 10  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      900,000      900,000      900,000      900,000  1,800 เมตร
หมู่ท่ี 11  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      800,000      800,000      800,000      800,000  1,600 เมตร
หมู่ท่ี 12  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      400,000      400,000      400,000      400,000  800 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 13  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      750,000      750,000      750,000      750,000  1,500 เมตร
หมู่ท่ี 14  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      450,000      450,000      450,000      450,000  900 เมตร
หมู่ท่ี 15  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000  4,000 เมตร
หมู่ท่ี 16  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      250,000      250,000      250,000      250,000    500  เมตร
หมู่ท่ี 17  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      750,000      750,000      750,000      750,000  1,500 เมตร
หมู่ท่ี 18  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
 - รพ.สต. บำ้นซับมะนำว      320,000              -        195,000              -    518 เมตร
หมู่ท่ี 19  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น    1,100,000    1,100,000    1,100,000    1,100,000  2,200 เมตร
หมู่ท่ี 20  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 21  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000  2,400 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 22  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 23  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 24  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      500,000      500,000      500,000      500,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 25  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น    1,250,000    1,250,000    1,250,000    1,250,000  2,500 เมตร
หมู่ท่ี 26  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      625,000      625,000      625,000      625,000  1,250 เมตร
หมู่ท่ี 27  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น    1,300,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  2,600 เมตร
หมู่ท่ี 28  ระยะทำง
 - ถนนภำยในหมู่บำ้น      250,000      250,000      250,000      250,000    500  เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 หมู่ท่ี 11 บำ้นโปร่งเกตุ - 
หมู่ท่ี 24 บำ้นลำนไผ่

     820,000      820,000              -                -    ระยะทำง  
800 เมตร

กองช่ำง

หมู่ท่ี 20 บำ้นวงัสีทอง (สำย
วงัสีทอง - หมอนส่ี)

     625,000      625,000      625,000      625,000  ระยะทำง 
1,000 เมตร

หมู่ท่ี 23      250,000              -                -                -    ระยะทำง

 - ซอยท่ำนำนอ้ย 100เมตร

หมู่ท่ี 26 (ซอยดำวเรือง)      250,000      250,000      250,000      500,000  ระยะทำง 
500 เมตร

หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ  (รร.
บ้ำนเขำน้อยฯ-หนองใหญ)่

     625,000      625,000      625,000      625,000  ระยะทำง 
1,000 เมตร

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภำยในหมู่บำ้น

เพื่อใหร้ำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร

หมู่ท่ี 1-28      500,000      500,000      500,000      500,000  28 หมู่บำ้น รำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร

กองช่ำง

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 6
 บำ้นธำรนพเก้ำ

เพื่อใหร้ำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร

ปรับปรุงถนนสำยบำ้นธำร
นพเก้ำ - เขำไก่ฟำ้ โดย
ขยำยถนนคสล.และเทแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตทับผิวคสล.

   2,000,000              -      1,000,000              -    ระยะทำง  
1,000 เมตร

รำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร

กองช่ำง

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสำยหลัก ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 
0.50 เมตร หรือมีผิวจรำจร 
คสล.ตำมท่ีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก ำหนด

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
และหมู่บำ้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้
อย่ำงสะดวกลดปญัหำฝุ่น
ละออง

ประชำชนในหมู่บำ้น
และหมู่บำ้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทำงในกำรสัญจร
ไปมำได้อย่ำงสะดวก
ลดปญัหำฝุ่นละออง
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง
บำ้นโคกข้ำวเหนยีว      200,000      200,000      200,000      100,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 5  ระยะทำง
บำ้นหนองหวำ้      210,000      210,000      210,000      210,000  1,200 เมตร
หมู่ท่ี 6  ระยะทำง
บำ้นธำรนพเก้ำ      350,000      350,000              -                -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 7  ระยะทำง
บำ้นซับมะนำว      210,000      210,000      210,000      140,000  1,100 เมตร
หมู่ท่ี 8  ระยะทำง
บำ้นเขำดิน      350,000              -                -                -    500 เมตร
หมู่ท่ี 9  ระยะทำง
บำ้นซับสมบรูณ์    1,400,000    2,100,000    2,100,000              -    8,000 เมตร
หมู่ท่ี 10  ระยะทำง
บำ้นเกำะรัง      840,000      840,000      840,000      980,000  5,000 เมตร
หมู่ท่ี 13  ระยะทำง
บำ้นหนองโสน      525,000      525,000      525,000      525,000  3,000 เมตร
หมู่ท่ี 14  ระยะทำง
บำ้นหนองคล้ำ      210,000      210,000      210,000      210,000  1,200 เมตร

ประชำชนมีท่ีระบำยน้ ำ
เวลำน้ ำท่วมขัง

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บำ้น

เพื่อใหป้ระชำชนมีท่ีระบำยน้ ำ
เวลำน้ ำท่วมขัง
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 18  ระยะทำง
บำ้นทรัพย์ประเสริฐ      200,000      200,000      200,000      100,000  1,000 เมตร
หมูท่ี 21  ระยะทำง
บำ้นใหม่ปำกดง              -                -        210,000      210,000  600 เมตร
หมู่ท่ี 23  ระยะทำง
บำ้นท่ำนำ      140,000              -                -                -    200 เมตร
หมู่ท่ี 25  ระยะทำง
บำ้นฝ่ังคลอง      140,000      140,000              -                -    400 เมตร
หมู่ท่ี 26  ระยะทำง
บำ้นเนนิมะกอก      210,000      210,000      210,000      420,000  1,500 เมตร
หมู่ท่ี 27  ระยะทำง
บำ้นเขำนอ้ยสำมัคคี      210,000              -        210,000      280,000  1,000 เมตร
หมู่ท่ี 28  ระยะทำง
บำ้นใหม่หนองบวัทอง              -        280,000              -                -    400 เมตร

7 หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองเจริญ      120,000      120,000              -                -    2 แหง่ กองช่ำง

หมู่ท่ี  6 บำ้นธำรนพเก้ำ      120,000              -                -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 10 บำ้นเกำะรัง      120,000              -                -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 12 บำ้นเขำส ำพงุ              -        120,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 19 บำ้นหนองแสง              -        120,000              -                -    1 แหง่

เพื่อใหร้ำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำม
ฝำยน้ ำล้น

รำษฎรสะดวกและ
ปลอดภยัในกำรสัญจร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 22  บำ้นเกตุจ ำปำ              -        120,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 25 บำ้นฝ่ังคลอง      120,000              -                -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ              -        120,000              -                -    1 แหง่

8 ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บำ้น

เพื่อใหป้ระชำชนได้รับฟงั
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงท่ัวถึง

หมู่ท่ี 6                    
(กลุ่มหนองสำมขำ)

             -        100,000              -                -    1 แหง่ ประชำชนได้รับฟังข้อมูล
ข่ำวสำรได้อย่ำงท่ัวถึง

กองช่ำง

หมู่ท่ี 8                     
(กล่มเนนิประดู่)

             -        100,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 9                     
บำ้นซับสมบรูณ์

             -        100,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 11                     
บำ้นโปร่งเกตุ

     100,000              -                -        100,000  2 แหง่

หมู่ท่ี 14                  บำ้น
หนองคล้ำ

     100,000              -                -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 15                     
บำ้นคลองมิตรสัมพนัธ์

     100,000              -                -                -   1 แหง่

หมู่ท่ี 23                   
บำ้นท่ำนำ

     100,000              -                -        100,000 2 แหง่

หมู่ท่ี 25                 บำ้น
ฝ่ังคลอง

100000              -                -                -    1 แหง่

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 96



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงกำรปรับปรุง  ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ หอกระจำยข่ำว 
และเสียงตำมสำยประจ ำ
หมู่บำ้น

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
ท่ัวถึงและรวดเร็วทันต่อ
เหตุกำรณ์

หมู่ท่ี 1- 28      250,000      250,000      250,000      250,000  28 หมู่บำ้น ประชำชนในหมู่บำ้น
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรได้
อย่ำงท่ัวถึงและรวดเร็ว
 ทันต่อเหตุกำรณ์

กองช่ำง

10 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
หมู่บำ้น

หมู่ท่ี  1-28    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000  28 หมู่บำ้น

11 ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหลัก
ภำยในพื้นท่ี

หมู่ท่ี 1-28      300,000      300,000      300,000      300,000  28 หมู่บำ้น

12 จ้ำงเหมำรถเกรดเดอร์ ส ำหรับ
เกรดถนนสำยหลักในพื้นท่ี

หมู่ท่ี 1-28      300,000      300,000      300,000      300,000  28 หมู่บำ้น

13 จ้ำงเหมำรถเกรดเดอร์ ส ำหรับ
เกรดถนนภำยในหมู่บำ้น

 หมู่ท่ี 1-28      700,000      700,000      700,000      700,000  28 หมู่บำ้น

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้

เส้นทำงในกำรสัญจรท่ีสะดวก
ในกำรขนพชืผลทำงกำรเกษตร

ประชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรท่ี
สะดวกในกำรขนพชืผล

ทำงกำรเกษตร

กองช่ำง

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 97



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงกำรขยำยเขตไฟฟำ้ใหก้ับ
ครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟำ้ใช้และ
ไฟฟำ้เพื่อกำรเกษตร

เพื่อใหป้ระชำชนพื้นท่ีมีควำม
ไฟฟำ้ไช้ครบทุกครัวเรือน ท ำ
ใหม้ีคุณภำพชีวติท่ีดีขึ้น

หมู่ท่ี 1- 28    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  28 หมู่บำ้น ประชำชนพื้นท่ีมีไฟฟำ้
ไช้ครบทุกครัวเรือน ท ำ
ใหม้ีคุณภำพชีวติท่ีดีขึ้น

กองช่ำง

15 อุดหนนุกำรไฟฟำ้ฯ เพื่อเปน็
ค่ำขยำยเขตระบบไฟฟำ้ใหก้ับ
หนว่ยงำนในสังกัด อบต.

เพื่อเปน็ค่ำขยำยเขตไฟฟำ้
ใหก้ับหมู่บำ้นและหนว่ยงำน
ในสังกัด อบต.หนองหวำ้

หมู่ท่ี 1-28  และหนว่ยงำน
ในพื้นท่ี อบต.

     500,000      500,000      500,000      500,000  28 หมู่บำ้น ประชำชนมีไฟฟำ้ใช้
เพื่อกำรท ำเกษตร

 กองช่ำง

16 หมู่ท่ี 1  บำ้นคลองเจริญ
(กลุ่มนำล้อม)

             -        700,000              -                -    1 แหง่ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6  บำ้นธำรนพเก้ำ
(กลุ่มหนองสำมขำ)

             -        700,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 8  บำ้นเขำดิน     
(กลุ่มน้ ำซับ)

     700,000              -                -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 11  บำ้นโปร่งเกตุ(กลุ่ม
เนนิค้อ)

     700,000              -                -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 14  บำ้นหนองคล้ำ  
(กลุ่มบำ้นนอ้ย)

     700,000              -                -                -    1 แหง่

ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้น เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้นได้
มีน้ ำประปำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคอย่ำงเพยีงพอ

ประชำชนในหมู่บำ้นได้
มีน้ ำประปำเพื่อกำร
อุปโภค บริโภคอย่ำง
เพยีงพอ

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 98



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 22 บำ้นเกตุจ ำปำ
(กลุ่มหลักร้อย)

             -        700,000              -                -    1 แหง่

หมู่ท่ี 23 บำ้นท่ำนำ  (กลุ่ม
ท่ำนำนอ้ย)

   1,000,000              -                -                -    1 แหง่

ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่ท่ี 
27 (ซอยแตงอ่อน)

             -                -        700,000              -    1 แหง่

ก่อสร้ำงระบบประผิวดิน
ขนำดใหญ่ หมู่ท่ี 27    (ซอย
เฉลิมพระเกียรติ)

             -      3,500,000              -                -    1 แหง่

ปรับปรุงระบบประปำเดิม
(ปรับปรุงโรงสูบ ระบบกรอง
 ถังน้ ำใส หอถังสูง ระบบท่อ
ส่งน้ ำดิบ เคร่ืองสูบน้ ำดิบ-
น้ ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ฯลฯ) บำ้นหนองแสง หมู่ท่ี 
19

             -      4,342,000              -                -    1 แหง่

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 99



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ปรับปรุงระบบประปำเดิม
(ปรับปรุงโรงสูบ ระบบกรอง
 ถังน้ ำใส หอถังสูง ระบบท่อ
ส่งน้ ำดิบ เคร่ืองสูบน้ ำดิบ-
น้ ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ฯลฯ และขยำยท่อเมนจ่ำย
น้ ำไปยังหมู่ท่ี 10) บำ้นวงัสี
ทอง หมู่ท่ี 20

   4,988,000              -                -                -    1 แหง่

ขุดลอกแหล่งน้ ำเพื่อใช้เปน็
แหล่งน้ ำดิบส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ บำ้นคลองนำงำม
 หมู่ท่ี 12

             -        526,300              -                -    1 แหง่

ขุดลอกแหล่งน้ ำเพื่อใช้เปน็
แหล่งน้ ำดิบส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ บำ้นหนองโสน   
หมู่ท่ี 13

     653,600              -                -                -    1 แหง่

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 100



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ขุดลอกแหล่งน้ ำเพื่อใช้เปน็
แหล่งน้ ำดิบส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ บำ้นคลองส ำรำญ
 หมู่ท่ี 17

             -                -                -        653,600  1 แหง่

17 ขยำยเขตระบบประปำหมู่บำ้น เพื่อขยำยเขตระบบประปำ
หมู่บำ้นใหเ้พยีงพอกับควำม
ต้องกำรของรำษฎร

หมู่ท่ี 1-28      800,000      800,000      800,000      800,000  28 หมู่บำ้น มีน้ ำประปำเพยีงพอต่อ
กำรอุปโภคบริโภค

กองช่ำง

18 โครงกำรซ่อมแซม ปรับปรุง 
ระบบประปำหมู่บำ้น

เพื่อซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บำ้นในควำมรับผิดชอบ
ของอบต.

หมู่ท่ี 1-28    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  28 หมู่บำ้น มีน้ ำประปำเพยีงพอต่อ
กำรอุปโภคบริโภค

กองช่ำง

19 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร
กิจกำรระบบประปำ

เพื่อใหส้ำมำรถบริหำรจัดกำร
กิจกำรประปำได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร
กิจกำรระบบประปำ

     100,000              -        100,000              -    ผู้บริหำร
กจิกำรประปำ
เขำ้รับกำร
ฝึกอบรม100 %

ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ
บริหำรจัดกำรกิจกำร
ประปำได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองช่ำง

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 101



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบกำร
ผลิต และบ ำรุงรักษำระบบ
ประปำ

เพื่อใหส้ำมำรถควบคุมกำร
ผลิตน้ ำประปำได้อย่ำงมี
คุณภำพและสำมำรถ
บ ำรุงรักษำระบบประปำได้

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบกำร
ผลิต และบ ำรุงรักษำระบบ
ประปำ

     100,000              -        100,000              -    ผู้ควบคุมกำร
ผลิต ประปำ
หมู่บำ้นเขำ้รับ
กำรฝึกอบรม 
100 %

ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ
ควบคุมกำรผลิต
น้ ำประปำได้อย่ำงมี
คุณภำพและสำมำรถ
บ ำรุงรักษำระบบ
ประปำได้

กองช่ำง

21 หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองเจริญ              -        100,000              -                -    1 บอ่ กองช่ำง
หมู่ท่ี 3 บำ้นหนองกะทะ      100,000      100,000              -                -    2 บอ่

หมู่ท่ี 8 บำ้นเขำดิน      100,000              -                -                -    1 บอ่
หมู่ท่ี 14 บำ้นหนองคล้ำ      100,000              -                -                -    1 บอ่
หมู่ท่ี 23 บำ้นท่ำนำ      100,000              -                -                -    1 บอ่
หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ              -        100,000              -                -    1 บอ่

22 หมู่ท่ี  7      500,000              -        500,000              -    2 แหง่ กองช่ำง
หมู่ท่ี  8              -        150,000              -    1 แหง่

หมู่ท่ี 13      562,500      562,500      562,500      562,500  1 แหง่
หมู่ท่ี 26      250,000              -                -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 27              -        500,000              -                -    1 แหง่

23 โครงกำรจัดระบบด้ำนผังเมือง
และกำรควบคุมอำคำร

เพื่อใหม้ีกำรจัดระบบด้ำนผัง
เมืองและกำรควบคุมอำคำร

พื้นท่ี อบต.หนองหวำ้      500,000      500,000      500,000      500,000  28 หมู่บำ้น มีกำรจัดระบบด้ำนผัง
เมืองและกำรควบคุม
อำคำร

กองช่ำง

ใช้อุปโภคและบริโภค
ภำยในหมู่บำ้น

มีควำมปลอดภยัมำกขึ้น

เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค
ภำยในหมู่บำ้น

โครงกำรขุดเจำะบอ่บำดำล

เพื่อปอ้งกันอันตรำยและสัตว์
น้ ำลงสระน้ ำ

ก่อสร้ำงร้ัวรอบแหล่งน้ ำ
สำธำรณะ

ยุทธศำสต์ท่ี 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 102



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3.2  แผนงานการเกษตร
1 หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองเจริญ  ระยะทำง กองช่ำง

 - สำยแยกวดับำ้นนำ        60,000              -                -   -             300 เมตร
 - สำยม. 1 - ม. 3              -        300,000      300,000              -    3,000 เมตร
หมู่ท่ี2บำ้นโคกข้ำวเหนยีว  ระยะทำง
 - นำนำยประคอง              -        200,000      200,000              -    2,000 เมตร
หมู่ท่ี4บำ้นคลองธรรมชำติ  ระยะทำง
 - ซอยดงบงั      300,000      300,000              -                -    3,000 เมตร
หมู่ท่ี 6 บำ้นธำรนพเก้ำ  ระยะทำง
 - ซอยบำ้นตำหมึก      140,000              -                -                -    700 เมตร
 - เส้นเขำไกฟ่ำ้-หนองสำมขำ              -        120,000              -                -    600 เมตร
หมู่ท่ี 10 บำ้นเกำะรัง  ระยะทำง
 - นำนำยเจริญ สุจริต              -                -                -        200,000  1,000  เมตร
 - ถนนเลียบคลองพระเพลิงน้อย              -        200,000              -                -    1,000  เมตร
 -  สำยหนำ้ รพ.สต.      100,000   -              -                -      500  เมตร
หมู่ท่ี 12 บำ้นคลองนำงำม  ระยะทำง
 - สำยเขำไก่ฟำ้      240,000   -              -                -    1,200  เมตร
 -คลองนำงำม-ซับสมบรูณ์              -                -        400,000              -    2,000  เมตร

ประชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน 
ขนำดกวำ้ง 6 เมตร สูง 0.60 
เมตร

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรท่ีสะดวก
ในกำรขนพชืผลทำงกำรเกษตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 13 บำ้นหนองโสน  ระยะทำง
 - สำยหลังวดั-ฝ่ังคลอง      100,000              -                -                -    500 เมตร
 -สำยปำ่สะเดำ-คลองล้อม      300,000      300,000              -                -    3,000  เมตร
หมู่ท่ี 15 บำ้นคลองมิตรฯ  ระยะทำง
 - สำยเข้ำไร่นำยประหยัด        40,000              -                -                -    200  เมตร
หมู่ท่ี 16 บำ้นสองสีเจริญ  ระยะทำง
 - ถนนเลียคลองพระเพลิงนอ้ย              -                -        200,000              -    1,000  เมตร
หมู่ท่ี 26 บำ้นเนนิมะกอก  ระยะทำง
 - ซอยต้นตำล      240,000              -                -                -    1,200  เมตร
หมู่ท่ี 17บำ้นคลองส ำรำญ  ระยะทำง
 - รอบเขำคลองส ำรำญ              -        400,000      400,000              -    4,000 เมตร
 - สำยไปภเูงิน      400,000              -                -                -    2,000 เมตร
หมู่ท่ี 19  บำ้นหนองแสง  ระยะทำง
 - สำยบอ่ลูกรัง      300,000      300,000      300,000      300,000  6,000 เมตร
หมู่ท่ี 20  บำ้นวงัสีทอง  ระยะทำง
 -ซอยนำยบญุกิ่ง-นำยบญุ      140,000              -                -                -    700 เมตร
 - ซอยวงัสีทอง-หลักร้อย      160,000              -                -                -    800  เมตร
หมู่ท่ี 22  บำ้นเกตุจ ำปำ  ระยะทำง
 - สำยเกตุจ ำปำ              -                -        200,000              -    1,000 เมตร
 - ซอยบำ้นพอ่ใหญ่จอย              -        400,000              -                -    2,000 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 23 บำ้นท่ำนำ  ระยะทำง
 - ซอยบำ้นลุงเจริญ        80,000              -                -                -    400 เมตร
 - กลุ่มบำ้นลุงเสริฐ      200,000              -                -                -    1,000 เมตร
 - ซอยบำ้นนำงสมจิตร              -        200,000              -                -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 24 บำ้นลำนไผ่  ระยะทำง
 - สำยแก่งตำทิตย์              -        130,000              -                -    650 เมตร
หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ  ระยะทำง
 -ซอยวดัเขำนอ้ย-โรงเรียน              -                -        200,000              -    1,000 เมตร
 - ถนนสำยลุงโพธิ์      200,000              -                -                -    1,000 เมตร
 - โรงเรียน-หนองใหญ่      200,000              -                -                -    1,000 เมตร
 - ซอยแตงอ่อน              -                -                -        160,000  800 เมตร
 - ถนนเลียบคลองพระเพลิงน้อย              -        400,000              -                -    2,000 เมตร

2 หมู่ท่ี 5 บำ้นหนองหวำ้  ระยะทำง กองช่ำง
 - รอบสระน้ ำสำธำรณะ      227,500 -            -            -             700 เมตร
 - ซอยศำลเจ้ำ      325,000 325,000     325,000     325,000      4,000 เมตร
 - ซอยไปสถำนสูีบน้ ำ              -        715,000 -            -             2,200  เมตร
หมู่ท่ี 8 บำ้นเขำดิน  ระยะทำง
 - กลุ่มบำ้นนอ้ย              -                -        325,000              -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 10 บำ้นเกำะรัง  ระยะทำง
 - สำยไปหนองแสง              -        487,500              -                -    1,500 เมตร

ประชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรท่ี
สะดวกในกำรขนพชืผล
ทำงกำรเกษตร

เพื่อใหป้ระชำชนในหมู่บำ้น
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรท่ีสะดวก
ในกำรขนพชืผลทำงกำรเกษตร

ก่อสร้ำงถนนลูกรังบดอัด 
ขนำดกวำ้ง 6 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 11 บำ้นโปร่งเกตุ  ระยะทำง
 - สำยโรงมนั-แยกสหกรณ์              -   -            650,000     -             2,000 เมตร
 - สะพำนท่ำรอก - ม.24      715,000 -            -            -             2,200  เมตร
หมู่ท่ี 13 บำ้นหนองโสน  ระยะทำง
 - หนองโสน-เขำดิน              -   650,000     650,000     325,000      5,000 เมตร
หมู่ท่ี 15 บำ้นคลองมิตรฯ  ระยะทำง
 - หมู่ท่ี 15 - หมู่ท่ี 12 325,000     325,000     325,000     -             3,000 เมตร
หมู่ท่ี 16 บำ้นสองสีเจริญ  ระยะทำง
 - ถนนทำงเรือ              -                -        812,500  2,500  เมตร
หมู่ท่ี 21 บำ้นใหม่ปำกดง  ระยะทำง
 - ถนนสำยนำเย็น 650,000     650,000     650,000     -             6,000 เมตร
หมู่ท่ี 22 บำ้นเกตุจ ำปำ  ระยะทำง
 - หมู่ท่ี 22-20-18 400,000     400,000     400,000     425,000      5,000 เมตร
 - กลุ่มเนนิสำมหำ้ 325,000     325,000     325,000     -             3,000 เมตร
หมู่ท่ี 23 บำ้นท่ำนำ  ระยะทำง
 - เลียบคลองขุนศรี -            -            -            812,500      2,500 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองเจริญ      100,000      100,000              -        100,000 3 บอ่  กองช่ำง
หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคกข้ำวเหนียว      200,000      200,000      300,000      300,000  10 บอ่
หมู่ท่ี 3 บำ้นหนองกะทะ      100,000              -                -                -    1 บอ่
หมู่ท่ี 4 บำ้นคลองธรรมชำติ      300,000      300,000      200,000      200,000  10บอ่

หมู่ท่ี 5 บำ้นหนองหวำ้      100,000      100,000      200,000      200,000  6 บอ่
หมู่ท่ี 6 บำ้นธำรนพเก้ำ      500,000      500,000      500,000      500,000  20 บอ่
หมู่ท่ี 7 บำ้นซับมะนำว      200,000      100,000      100,000      100,000  5 บอ่
หมู่ท่ี 10 บำ้นเกำะรัง      400,000      400,000      400,000      300,000  15 บอ่
หมู่ท่ี 11 บำ้นโปร่งเกตุ      200,000      200,000      200,000      200,000  8 บอ่
หมู่ท่ี 13 บำ้นหนองโสน      200,000      200,000      200,000      400,000  10 บอ่
หมู่ท่ี 15 บ้ำนคลองมิตรสัมพันธ์      100,000      100,000      100,000              -    3 บอ่
หมู่ท่ี 16 บำ้นสองสีเจริญ      200,000      200,000      200,000      200,000  8 บอ่
หมู่ท่ี 17บำ้นคลองส ำรำญ      200,000      200,000      400,000      200,000  10 บอ่
หมู่ท่ี 18 บำ้นทรัพยป์ระเสิรฐ      200,000      400,000      200,000      200,000  10 บอ่
หมู่ท่ี 19 บำ้นหนองแสง      800,000      800,000      700,000      700,000  30 บอ่
หมู่ท่ี 20 บำ้นวงัสีทอง      300,000      400,000      400,000      400,000  15 บอ่
หมู่ท่ี 21 บำ้นใหม่ปำกดง      200,000      200,000      100,000      200,000  7 บอ่
หมู่ท่ี 22 บำ้นเกตุจ ำปำ      300,000      300,000      200,000      100,000  9 บอ่
หมู่ท่ี 24 บำ้นลำนไผ่      200,000      300,000      300,000      200,000  10 บอ่

โครงกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตร

รำษฎรมีน้ ำใช้ในกำร
ท ำกำรเกษตรในทุกช่วง
ฤดู

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ ำใช้ในกำร
ท ำกำรเกษตรในทุกช่วงฤดู
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 25 บำ้นฝ่ังคลอง      200,000      100,000      200,000      100,000  6 บอ่
หมู่ท่ี 26 บำ้นเนนิมะกอก      100,000      100,000      100,000      200,000  5 บอ่
หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ      200,000      300,000      200,000      300,000  10 บอ่
หมู่ท่ี28บ้ำนใหม่หนองบัวทอง      200,000      300,000      300,000      200,000  10 บอ่

4
หมู่ท่ี4บำ้นคลองธรรมชำติ

 กองช่ำง

 - กลุ่มบำ้นคลองธรรมชำติ              -        500,000              -        500,000 2 บอ่

หมู่ท่ี 5 บำ้นหนองหวำ้

 - กลุ่มบำ้นหนองหวำ้      200,000      200,000      200,000      300,000 2 บอ่

หมู่ท่ี 6 บำ้นธำรนพเก้ำ
 - กลุ่มคลองสำมัคคี              -                -        300,000              -   3  บอ่
 - กลุ่มตำเหลิม              -        100,000              -                -   1 บอ่
 - กลุ่มหลังวดั      100,000              -                -                -   1 บอ่
หมู่ท่ี 7 บำ้นซับมะนำว
 - บำ้นซับมะนำว      100,000      100,000      100,000              -   3 บอ่
หมู่ท่ี 27 บำ้นเขำนอ้ยฯ
 - กลุ่มบำ้นเขำนอ้ยฯ      100,000      100,000 2 บอ่

หมู่ท่ี 8 บำ้นเขำดิน

 - นำนำยพเิชษฐ จงกลำง      100,000              -                -                -   1 บอ่

รำษฎรมีน้ ำใช้ในกำร
ท ำกำรเกษตรในทุกช่วง
ฤดู

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ ำใช้ในกำร
ท ำกำรเกษตรในทุกช่วงฤดู

ขุดสระน้ ำสำธำรณะเพื่อ
กำรเกษตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี  10 บำ้นเกำะรัง

 - นำนำยเจริญ สุจริต      200,000      200,000              -                -   2 บอ่
หมู่ท่ี  11 บำ้นโปร่งเกตุ              -        200,000              -                -   2 บอ่

หมู่ท่ี  16 บำ้นสองสีเจริญ              -        100,000              -                -   1 บอ่

หมู่ท่ี 17 บำ้นคลองส ำรำญ              -                -        100,000              -   1 บอ่

หมู่ท่ี 18 บำ้นทรัพยป์ระเสริฐ

 - นำนำยจ ำรัส              -        100,000              -                -   1 บอ่

 - นำนำยชำญชัย              -                -        100,000              -   1 บอ่

หมู่ท่ี 20 บำ้นวงัสีทอง

 - ท่ีนำยบญุส่ง      100,000              -                -                -    1 บอ่

 -  ท่ีนำยจรูญ              -        100,000              -        100,000  1 บอ่
 -  ท่ีนำยทองเหลือง              -                -        100,000              -    1 บอ่

 -  ท่ีนำงทองจันทร์              -        100,000              -                -    1 บอ่

หมู่ท่ี 25  บำ้นฝ่ังคลอง
 - นำนำยวง ปั่นทอง      100,000              -                -                -    1 บอ่
 - นำยนำยเคน              -        100,000              -                -    1 บอ่
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 26 บำ้นเนนิมะกอก
 - ท่ีนำยสังเกตุ ผิวผ่อง      100,000              -                -                -    1 บอ่
 - ท่ีนำยแตง วงทอง              -        100,000              -                -    1 บอ่
 - ท่ีนำยหนึ่ง วงทอง              -                -        100,000              -    1 บอ่
หมู่ท่ี 22 บำ้นเกตุจ ำปำ)
 - กลุ่มหลักร้อย              -                -                -        100,000 1 บอ่
 - กลุ่มเกตุจ ำปำ      100,000              -                -                -   1 บอ่
หมู่ท่ี 23 บำ้นท่ำนำ
 - กลุ่มเนนิทอง      100,000              -                -                -    1 บอ่
 - กลุ่มบำ้นนำยเลิศ      100,000              -                -                -    1 บอ่
 - กลุ่มบำ้นท่ำนำ      500,000              -                -                -    5 บอ่

หมู่ท่ี 8 บำ้นเขำดิน
 - กลุ่มเนนิประดู่              -        100,000              -                -    1 บอ่
หมู่ท่ี 14 บำ้นหนองคล้ำ              -                -                -        100,000  1 บอ่

5 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

 - คลองเจริญ-นำล้อม      700,000      700,000      700,000      700,000  4,000 เมตร
หมู่ท่ี 2
 - คลองสำขำคลองเจิรญ      495,000              -                -                -    700 เมตร

เพื่อเป็นกำรกักเก็บน้ ำให้กับรำษฎร
ได้มีน้ ำไว้ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 
ในช่วงฤดูแล้งและกำรระบำยน้ ำได้
สะดวกในฤดูฝน

ขุดลอกคลองพร้อมเว้นคันดินตำม
สภำพพื้นท่ีปำกคลองกว้ำง 14 
เมตร  ก้นคลองกว้ำง 7 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ลำดเอียง 1:1

กักเก็บน้ ำให้กับรำษฎรได้มีน้ ำ
ไวใ้ช้ในกำรท ำกำรเกษตร 
ในช่วงฤดูแล้งและกำรระบำย
น้ ำได้สะดวกในฤดูฝน
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 4
 - คลองขำตะกุย      525,000      525,000      525,000      525,000  3,000 เมตร
 - กลุ่มดงบงั      350,000 350000              -                -    1,000 เมตร
หมูท่ี 6
 - คลองตำธรรม              -                -        700,000              -    1,000 เมตร
 - คลองหนองสำมขำ              -        700,000              -                -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 8
 - คลองลุงเคน-น้ ำซับ      490,000              -                -                -    700 เมตร
หมู่ท่ี 10
 - คลองยันช้ำง      700,000              -                -                -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 11
 - คลองหนิปนู              -   700000              -                -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 12
 - คลองอีเลิศ              -        560,000              -                -    800 เมตร
หมู่ท่ี 13
 - คลองหนองใหญ่      700,000      700,000      700,000      700,000  4,000 เมตร
หมู่ท่ี 14
 - คลองหนองคล้ำ      450,000              -                -                -    700 เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 15
 - คลอชีมิ - จุดสวนปำ่      350,000      350,000      350,000      350,000  2,000 เมตร
หมู่ท่ี 16
 - คลองหนองใหญ่              -        700,000              -                -    1,000 เมตร
 - คลองตำแสน      700,000      700,000              -                -    2,000 เมตร
หมู่ท่ี 19
 - คลองขำตำค ำ      525,000      525,000      525,000      525,000  3,000 เมตร
 - กลุ่มเนนิง้ิว      350,000              -                -                -    500 เมตร
หมู่ท่ี 20
 - คลองโขลงช้ำง      140,000      140,000      140,000      140,000  800 เมตร
 - คลองก้ำนเหลือง    1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000  6,000 เมตร
หมู่ท่ี 24
 - คลองสำยวงัก ำไล      315,000      315,000      315,000      315,000  1,800 เมตร
 - คลองแก่งตำทิตย์      280,000              -                -                -    400 เมตร
หมู่ท่ี 25
 - คลองแก่ง      350,000              -        350,000              -    1,000 เมตร
หมู่ท่ี 26
 - คลองก้ำนเหลือง      420,000      420,000              -                -    1,200 เมตร
หมู่ท่ี 17 บำ้นคลองส ำรำญ
 - คลองส ำรำญ      140,000      140,000              -                -       400  เมตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 27
 - หนำ้ฝำยฝ่ังคลอง              -        560,000              -                -    ขนำด 2 ไร่
 - หนำ้ฝำยเฉลิมพระเกยีรติ      560,000              -                -                -    ขนำด 2 ไร่
 - ท่ีนำยจ่ำย แจ้งโรจน์              -                -        350,000      350,000   1,000 เมตร

6 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

 - บำ้นคลองเจริญ              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
หมู่ท่ี 5
 - ท่ีนำยปุ่น สร้อยสะคู              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
 - ท่ีนำยฉลอง ชำวละหำร              -      1,600,000              -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 6
 - คลองบำ้นนำยส ำเริง              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
 - นำตำหลอม              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
หมู่ท่ี 8
 - คลองลุงเคน-น้ ำซับ              -                -      1,600,000              -    1 แหง่

หมู่ท่ี 10
 -  นำนำยค ำปรำงค์              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
หมู่ท่ี 11
 -  กั้นคลองหนิปนู              -   1600000              -                -    1 แหง่

ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น (ถนนน้ ำ
ล้นผ่ำน)  ขนำดกวำ้ง 7 เมตร 
ยำว 25 เมตร พร้อมขุดลอก
แก้มลิง

เพื่อใหร้ำษฎรมีกำรเก็บกักน้ ำ
ไวใ้ช้ในกำรอุปโภค และกำร 
เล้ียงสัตว ์และเพื่อกำรท ำ
กำรเกษตร

รำษฎรมีกำรเก็บกักน้ ำ
ไวใ้ช้ในกำรอุปโภค และ
 กำรเล้ียงสัตว ์และเพื่อ
กำรท ำกำรเกษตร
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หมู่ท่ี 12
 - กลุ่มบำ้นนำยอ ำนำจ    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 13
 -บริเวณประปำขนำดใหญ่    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
 -  กลุ่มฝ่ังคลอง              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
หมู่ท่ี 14
  - นำนำยควร  กันหำนุ              -      1,600,000              -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 15
 - กั้นคลองชีมี              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
หมู่ท่ี 16
 - กั้นคลองตำแสน    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 17
 - คลองส ำรำญ              -      1,600,000              -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 18
 - คลองตำสัวสด์ิ    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 20
 - ท่ีนำยบญุม ีศรีรักสูงเนนิ    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
 -ท่ีนำยสมหมำยจิระเนตร              -      1,600,000              -                -    1 แหง่
หมู่ท่ี 21
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

 - คลองปำ่บวั              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
หมู่ท่ี 22
 - ไร่นำงเพญ็ศิริ    1,600,000              -                -                -    1 แหง่
 - ไร่นำงเขมิกำ              -      1,600,000              -                -    1 แหง่
 - ไร่นำงวงเดือน              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
 - ไร่นำยบญุแวว จ ำปำ              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
หมู่ท่ี 25
 - คลองตำเคน              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
หมู่ท่ี 26
 - คลองตำแดง              -                -                -      1,600,000  1 แหง่
หมู่ท่ี 27
 - ท่ีนำงแต่งอ่อน ผันกลำง    1,600,000              -                -                -    1 แหง่

 - ท่ีนำยจ่ำย แจ้งโรจน์              -                -      1,600,000              -    1 แหง่
หมู่ท่ี 28
 - ท่ีนำยวเิชียร  กันหำ              -      1,600,000              -                -    1 แหง่

7 โครงกำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น เพื่อปรับรุงซ่อมแซมฝำยน้ ำ
ล้นท่ีช ำรุด

หมู่ท่ี 1 - 28    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  28 แหง่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝำย
น้ ำล้นท่ีช ำรุด ใหใ้ช้งำน
ได้ดังเดิม

กองช่ำง
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 ปรับปรุง ซ่อมแซมสถำนสูีบ
น้ ำด้วยไฟฟำ้บำ้นลำนไผ่ หมู่ท่ี
 5 ต ำบลหนองหวำ้

เพื่อเปน็กำรปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมสถำนสูีบน้ ำบำ้นลำน
ไผ่ในกำรส่งน้ ำเพื่อท ำ
กำรเกษตรของรำษฎรในพื้นท่ี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถำนสูีบ
น้ ำด้วยไฟฟำ้บำ้นลำนไผ่ 
หมู่ท่ี 5 ต ำบลหนองหวำ้ ให้
สำมำรถใช้งำนได้ปกติและ
เพยีงพอกับควำมต้องกำร
ของเกษตรกรในพื้นท่ีบริกำร
  เช่น ซ่อมแซมคลองส่งน้ ำ 
(ดำดคอนกรีต) ซ้ือเคร่ืองสูบ
น้ ำ ก่อสร้ำงโรงสูบ ฯลฯ

   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000  กลุ่มใช้น้ ำมี
น้ ำใช้ 100%

รำษฎรน้ ำมีใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
ท ำกำรเกษตรท่ี
เพยีงพอจ ำนวน 2,000 
ไร่

กองช่ำง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรบัตวั ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 ประชาชนมคุีณภาพ   การพัฒนาดา้นความปลอดภยัและคุณภาพชวีิต
     ยุทธศาสตรท์ี่   2  ส่งเสรมิพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา และคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวนัท่ี
มีคุณภาพอย่างเพยีงพอ
และเหมาะสม

อุดหนนุโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลหนองหวา้

   9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000  จ านวน 9 
โรงเรียน

นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนัท่ี
มีคุณภาพอย่าง
เพยีงพอและ
เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด
 สพฐ.ในเขต
พื้นท่ี อบต.

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว
ส าหรบั  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

แบบ ผ.02 ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 137



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

2 โครงการค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
ประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชนใ์นชีวติประจ าวนั

อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขา
นอ้ยสามัคคี

       25,000        25,000        25,000        25,000  นกัเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 300
 คน

นกัเรียนมีความ
ประพฤติท่ีดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
เขานอ้ยสามัคคี

3 โครงการดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นเมือง

เพื่อใหน้กัเรียนได้ฝึกฝน 
และอนรัุกษด์นตรีไทยและ
ดนตรีพื้นเมือง

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
หนองหวา้

       50,000        50,000        50,000        50,000  นกัเรียน 
จ านวน 90 คน

นกัเรียนได้ฝึกฝน 
และอนรัุกษด์นตรี
ไทยและดนตรี
พื้นเมือง

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
หนองหวา้

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อพฒันาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
หนองหวา้

       10,000        10,000        10,000        10,000  นกัเรียนร้อย
ละ 85 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เรียนใหม้ีความรู้
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
หนองหวา้
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

5 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้รับความสุข
และใหค้วามส าคัญของเด็ก

อุดหนนุโรงเรียนบา้นซับ
มะนาว

       10,000        10,000        10,000        10,000  ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ

นกัเรียนมคุีณธรรม
 จริยธรรม มคีวาม
ประพฤติที่ดีงาม 
เขา้ใจหลักธรรมค า
สอนของพทุธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการเข้าค่ายธรรมบตุร
 (บวชเนกขัมมะ)

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความประพฤติท่ีดี
งาม เข้าใจหลักธรรมค าสอน
ของพุทธศาสนา

อุดหนนุโรงเรียนบา้นซับ
มะนาว

       50,000        50,000        50,000        50,000  ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติท่ีดีงาม 
เข้าใจหลักธรรมค า
สอนของพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
ซับมะนาว

7 อุดหนนุศูนย์ ICT ชุมชน
บา้นซับสมบรูณ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้บริการ
ศูนย์ ICT

ส าหรับเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง

       20,000        20,000        20,000        20,000  1 แหง่ ประชาชนในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้เคียง
ได้ใช้บริการศูนย์ ICT

กอง
การศึกษาฯ

ศูนย์ ICT 
ชุมชนซับ
สมบรูณ์

8 โครงการก่อสร้างหอสมุด
ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

เพื่ออุดหนนุส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวดัสระแก้ว

อุดหนนุส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวดัสระแก้ว

     120,000              -                -                -    1 แหง่ อดุหนนุส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อธัยาศัยจงัหวัด
สระแกว้

กอง
การศึกษาฯ

กศน.จังหวดั
สระแก้ว
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรยนรมี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
ค่านยิม 12 ประการ

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
คลองเจริญ

       30,000        30,000        30,000        30,000  นกัเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม

นกัเรียนเปน็ผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
คลองเจริญ

10 โครงการค่ายคุณธรรมน า
ชีวติ

เพื่อพฒันาจิต และปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมตามหลักพทุธ
ศาสนา

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
หนองกะทะ

       20,000        20,000        20,000        20,000  นกัเรียนผ่าน
เกณฑ์ อย่าง
นอ้ย  95 %

พฒันาจิต และ
ปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และ
ศีลธรรมตามหลัก
พทุธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
หนองกะทะ

11 โครงการความรู้คู่คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านยิมท่ีพงึประสงค์

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
คลองนางาม

       15,000        15,000        15,000        15,000  นกัเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ร้อยละ 80

นกัเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านยิมท่ีพงึ
ประสงค์

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
คลองนางาม
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

12 โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ เนตรนารี เครือข่าย
 - พฒันาคุณภาพ
การศึกษาหนองหวา้

เพื่อใหน้กัเรียน เกิดความ
รักความสามัคคี ความ
เข้าใจ ความผูกพนั ระหวา่ง
 โรงเรียนภายในเขตต าบล
หนองหวา้ และหา่งไกล
จากยาเสพติด

อุดหนนุโรงเรียนบา้น
คลองธรรมชาติ

       30,000        30,000        30,000        30,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 90 มี
ความพงึพอใจ

นกัเรียน เกดิความ
รักความสามคัคี 
ความเขา้ใจ ความ
ผูกพนั ระหว่าง 
โรงเรียนภายในเขต
ต าบลหนองหว้า 
และหา่งไกลจากยา
เสพติด

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
คลองธรรมชาติ

13 โครงการจัดการเรียนการ
สอนและจัดสอบธรรม
ศึกษาในโรงเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนได้ศึกษา
เกี่ยวกับธรรมศึกษาเพื่อ
พฒันาการด ารงชีวติ

อุดหนนุโรงเรียนบา้นธาร
นพเก้า

       30,000        30,000        30,000        30,000  1 แหง่ นกัเรียนได้ศึกษา
เกี่ยวกับธรรม
ศึกษาเพื่อ
พฒันาการ
ด ารงชีวติ

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
ธารนพเก้า

14 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
(ต้นกล้าอาชีพ)

 เพื่อพฒันาเยาวชนให้
ตระหนกัในความส าคัญ
ของการด าเนนิชีวติตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

อุดหนนุโรงเรียนบา้นธาร
นพเก้า

       35,000        35,000        35,000        35,000  1 แหง่ พฒันาเยาวชน 
ใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะ
พื้นฐานในการ
ด ารงชีวติ

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
ธารนพเก้า
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

15 โครงการกีฬาสานสัมพนัธ์
ชุมชน

เพื่อใหน้กัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขา
ดิน

       15,000        15,000        15,000        15,000  1 แหง่ นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
เขาดิน

16 โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
และภมูิปญัญาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาเยาชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานของ
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขา
ดิน

       15,000        15,000        15,000        15,000  1 แหง่ พฒันาเยาวชนมี
ความรู้ในการ
ด าเนนิชวีิตตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษกจิพอเพยีง

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
เขาดิน

16 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
โรงเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

เพื่อใหค้วามรู้กับเยาวชน
ในการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

อุดหนนุโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลหนองหวา้

       45,000        45,000        45,000        45,000  9 แหง่ เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนใน
พื้นท่ีต าบล
หนองหวา้

2.2  แผนสาธารณสุข
1 อุดหนนุอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการพฒันาสาธารณสุข
 จ านวน 28 หมู่บา้น

อสม.ภายในต าบลหนอง
หวา้

     420,000      420,000      420,000      420,000  อสม.28
หมู่บา้น

 อสม.มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานใน
หนา้ท่ีน าไปปฏบิติั
ได้อย่างถูกต้อง

ส านกังาน
ปลัด อบต.

รพ.สต.ใน
พื้นท่ีต าบล
หนองหวา้
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

2.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติดอ าเภอ
เขาฉกรรจ์

เพื่อแก้ปญัหายาเสพติดใน
พื้นท่ีอ าเภอเขาฉกรรจ์เบา
บางลงและหมดส้ินไปใน
ท่ีสุด และควบคุมพื้นท่ี
และปจัจัยเส่ียงและพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเปน็แหล่งมั่วสุม

อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
 อ าเภอเขาฉกรรจ์ (ฝ่าย
ความมั่นคง) โดย 
ศป.ปส.อ.เขาฉกรรจ์

     222,000      222,000      222,000      222,000  ปลีะ 1 คร้ัง ปญัหายาเสพติด
ในพื้นท่ี อ.เขา
ฉกรรจ์ เบาบาง
ลงและหมดส้ินไป
บรรลุ
วตัถุประสงค์ตาม
นโยบายรัฐบาล

ส านกังาน
ปลัด อบต.

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเขา
ฉกรรจ์

2 โครงการปอ้งกัน
อาชญากรรมและยาเสพ
ติดโดยใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วม (ต ารวจอาสา) 
ประจ าต าบลหนองหวา้

เพื่อปอ้งกันปญัหา
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นท่ีต าบลหนองหวา้
โดยประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วม

อุดหนนุสถานตี ารวจภธูร
เขาฉกรรจ์

       74,900        74,900        74,900        74,900  ปลีะ 1 คร้ัง ปอ้งกันปญัหา
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดในพื้นท่ี
ต าบลหนองหวา้
โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม

ส านกังาน
ปลัด อบต.

สภ.เขาฉกรรจ์
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

3 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวดั
สระแก้ว

อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
 จังหวดัสระแก้ว

       50,000        50,000        50,000        50,000  ปลีะ 1 คร้ัง ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

ส านกังาน
ปลัด อบต.

ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวดัสระแก้ว

2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการกีฬานกัเรียน

อ าเภอเขาฉกรรจ์
เพื่อใหน้กัเรียนในเครือข่าย
อ าเภอเขาฉกรรจ์ได้ออก
ก าลังกายและมี
ประสพการณ์ในการแข่งขัน

อุดหนนุโรงเรียนบา้นซับ
มะนาว

       80,000        80,000        80,000        80,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 80 มี
ความพงึพอใจ

นกัเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติท่ีดีงาม 
เข้าใจหลักธรรม
ค าสอนของพทุธ
ศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนบา้น
ซับมะนาว

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐพธิี

เพื่อสนบัสนนุในการจัด
งานหรือกิจกรรมในวนั
เฉลิมชนมพรรษาและงาน
รัฐพธิต่ีาง ๆ

อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

       50,000        50,000        50,000        50,000  การ
ด าเนนิการ
เปน็ไปตาม
วตัถุประสงค์

การจัดงานหรือ
กิจกรรมในวนั
เฉลิมชนมพรรษา
และงานรัฐพธิี
ต่าง ๆ

กอง
การศึกษาฯ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเขา
ฉกรรจ์
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

3 โครงการจัดงานสืบ
สานวฒัธรรมเบื้องบรูพา
และงานกาชาดจังหวดั
สระแก้ว

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของ
อ าเภอเขาฉกรรจ์

อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

       50,000        50,000        50,000        50,000  การ
ด าเนนิการ
เปน็ไปตาม
วตัถุประสงค์

ประชาชนในต าบลได้
เข้าร่วมกิจกรรม และ
เป็นการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของ
อ าเภอเขาฉกรรจ์

กอง
การศึกษาฯ

ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

เขาฉกรรจ์

4 โครงการจัดสร้างอุทยาน
พทุธมณฑลสระแก้ว

อุดหนนุงบประมาณในการ
จัดสร้างอุทยานพทุธ
มณฑลสระแก้ว

อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
จังหวดัสระแก้ว

     100,000      100,000      100,000      100,000  การด าเนินการ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

มีอุทยานพุทธมณฑล
สระแก้ว และให้
ประชาชนในจังหวัด
กราบไหว้บูชา

กอง
การศึกษาฯ

ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

สระแก้ว

2.5 แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้

สาธารณะตามหมู่บา้น 
ชุมชน หรือจุดเส่ียงในการ
เกิดอุบติัเหตุในพื้นท่ี

เพื่อเปน็ค่าติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะตามหมู่บา้น 
ชุมชนหรือจุดเสียงในการ
เกิดอุบติัเหตุในพื้นท่ีต าบล
หนองหวา้

อุดหนนุการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคจังหวดัสระแก้ว

   2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000  28 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้นมไีฟฟา้
สาธารณะเพื่อลด
อบุติัเหตุและจดุเสียง

กองช่าง การฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคจงัหวัด

สระแกว้

2 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหนา่ยไฟฟา้

เพื่อเปน็ค่าขยายเขตไฟฟา้
ใหก้บัหนว่ยงานหรือโครงการ
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.

อุดหนนุการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคจังหวดัสระแก้ว

     400,000      400,000      400,000      400,000  28 หมู่บา้น มีไฟฟา้ส าหรับ
บริหารจัดการ
โครงการ

กองช่าง การฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคจงัหวัด

สระแกว้
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แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานการส่งเสรมิการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจการบรหิารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การคมนาคมสะดวก การพัฒนาดา้นการคมนาคม  2 ประชาชนมคุีณภาพ การพัฒนาดา้นบรกิารพ้ืนฐาน
     ยุทธศาสตรท์ี่   3   การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3.1  แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 

คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 13  สายบา้นหนอง
โสน -   หมู่ท่ี 8บา้นน ้าซับ 
ต้าบลหนองหวา้ -  บา้นภู
เงิน ต้าบลพระเพลิง

47,768,000   -            -             -           ระยะทาง 
7,700  เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ที่
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 5 บา้นหนองหวา้ - 
แยกสะพานท่าลอก ต้าบล
เขาฉกรรจ์ - กลุ่มบา้นท่า
นานอ้ย หมู่ท่ี 23 ต้าบล
หนองหวา้

6,315,000    -            -             -           ระยะทาง 
2,100  เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 20 บา้นวงัสีทอง - 
กลุ่มหลักร้อย ต้าบลหนอง
หวา้ - บา้นภเูงิน ต้าบลพระ
เพลิง

6,014,000    -                -             -           ระยะทาง 
2,000 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 12 บา้นคลองนางาม-
 กลุ่มเขาไผ่  ต้าบลหนอง
หวา้ - บา้นคลองมะละกอ 
ต.สระขวญั

-             8,720,000   -             -           ระยะทาง 
2,900 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร  หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 9 บา้นซับสมบรูณ์
สาย ร.ร.ทรัพย์สมบรูณ์
วทิยาคม - กลุ่มหนองใหญ่
 ต้าบลหนองหวา้  - กลุ่ม
หนองโสน ต.วงัท่าช้าง 
(ช่วงท่ี 1)

-             4,511,000   -             -           ระยะทาง 
1,500 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตรดิน 
5,600 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นพื นท่ีใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจรท่ี
สะดวกในการขนพชืทาง
การเกษตร

สะพานท่าลอก ต.เขา
ฉกรรจ์ -  ฝายยางบา้นลาน
ไผ่ หมู่ท่ี 24  ต.หนองหวา้

-             1,016,000   -             -           ระยะทาง 
3,500 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นพื นท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้เส้นทาง
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ในการขนพชืทาง
การเกษตร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพื นท่ีผิวจราจรตามท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหฝุ่นละออง

หมู่ท่ี 9 บา้นซับสมบรูณ์
สาย ร.ร.ทรัพย์สมบรูณ์
วทิยาคม - กลุ่มหนองใหญ่
 ต้าบลหนองหวา้  - กลุ่ม
หนองโสน ต.วงัท่าช้าง 
(ช่วงท่ี 2)

-             -            3,910,000    -           ระยะทาง  
1,300 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 23 บา้นท่านา - หมู่ท่ี
 8 บา้นเขาดิน ต้าบลหนอง
หวา้  - บา้นภเูงิน ต้าบล
พระเพลิง

-             -            10,824,000   -           ระยะทาง 
3,600 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

แบบ ผ.03 ส้าหรับประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 149



แบบ ผ.03

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาผุ่นละอ
อง

หมู่ท่ี 7 ซับมะนาว ต.
หนองหวา้  - บา้นหนอง
ปกัหลัก  ต.พระเพลิง

-             -            -             7,217,000   ระยะทาง 
2,400 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวดัก้าหนด

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้ใช้
เส้นทางในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกลดปญัหาฝุ่น
ละออง

หมู่ท่ี 16 บา้นสองสีเจริญ -
 กลุ่มบา้นหนองใหญ่ - 
บา้นหนองโสน ต.วงัท่าช้าง

-             -            -             4,211,000   ระยะทาง 
1,400 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

กองช่าง
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แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานการส่งเสรมิการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจการบรหิารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การคมนาคมสะดวก การพัฒนาดา้นการคมนาคม  2 ประชาชนมคุีณภาพ การพัฒนาดา้นบรกิารพ้ืนฐาน
     ยุทธศาสตรท์ี่   3   การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3.1  แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น 

(ถนนน ้าล้นผ่าน)พร้อมขุด
ลอกหนา้ฝาย(แก้มลิง)

เพื่อใหร้าษฎรสามารถเก็บกัก
น ้าไวใ้ช้ในการอุปโภคบริโภค
เพื่อการเกษตรและเลี ยงสัตว ์
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

หมู่ท่ี  22 บา้นเกตุจ้าปา 2,000,000    -             -             -              1 แหง่ ราษฎรสามารถเก็บกัก
น ้าไวใ้ช้ในการอุปโภค
บริโภคเพื่อการเกษตร
และเลี ยงสัตว ์
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ที่
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แบบ ผ.05

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตดิน 
9,600 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด

ถนนสายหมู่ท่ี 4 บา้นคลอง
ธรรมชาติ - สะพานท่ารอก
 หมู่ท่ี 11 บา้นโปร่งเกตุ

1,740,000    -             -             -              ระยะทาง 
6,000 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตดิน 
8,830 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด

ถนนสายหมู่ท่ี 2 บา้นโคก
ข้าวเหนยีว - หมู่ท่ี 3 บา้น
หนองกะทะ

1,601,000    -             -             -              ระยะทาง 
5,520 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตดิน 
7,800 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด

ถนนสายหมู่ท่ี 21 บา้น
ใหม่ปากดง - หมู่ท่ี 16 
บา้นสองสีเจริญ

1,467,000    -             -             -              ระยะทาง 
7,800 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด
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แบบ ผ.05

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตดิน 
9,600 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด

ถนนสายหมู่ท่ี 1 บา้นคลอง
เจริญ - หมู่ท่ี 4 บา้นคลอง
ธรรมชาติ

1,740,000    -             -             -              ระยะทาง 
6,000 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด

6 โครงการขุดลอกรางระบายน ้า เพื่อใหร้ะบายน ้า เนื่องจาก
รางระบายน ้ามีการอุดตันท้า
ใหน้ ้าไม่สามารถระบายน ้า
เกิดน ้าท่วมถนนท้าใหถ้นน
ได้รับความเสียหาย

หมู่ท่ี 5 บา้นหนองหวา้ 163,000       -             -             -              ระยะทาง 
2,500  เมตร

สามารถระบายน ้าได้
และน ้าไม่ท่วมถนนท้า
ใหถ้นนไม่ได้รับความ
เสียหายประชาชน
สัญจรได้สะดวก

7 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 6 (กลุ่มหนองสาขา) -             18,670,000   -             -              2,800 เมตร ประชาชนในต้าบลและ
พื นท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
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แบบ ผ.05

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

8 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 26 บา้นเนนิมะกอก 
 - เขตติดต่อต้าบลวงัท่าช้าง
 อ้าเภอกบนิทร์บรีุ จ.
ปราจีนบรีุ

-             6,928,000    -             -              ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนในต้าบลและ
พื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น

9 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 23 บา้นท่านา    
(สายท่านา-กลุ่มบา้นท่านา
นอ้ย)

-             22,670,000   -             -              ระยะทาง  
3,400 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

10 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น 
(ถนนน ้าล้นผ่าน)พร้อมขุด
ลอกหนา้ฝาย(แก้มลิง)

เพื่อใหร้าษฎรสามารถเก็บกัก
น ้าไวใ้ช้ในการอุปโภคบริโภค
เพื่อการเกษตรและเลี ยงสัตว ์
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

หมู่ท่ี  22 บา้นเกตุจ้าปา -             2,000,000    -             -              1 แหง่ ราษฎรสามารถเก็บกัก
น ้าไวใ้ช้ในการอุปโภค
บริโภคเพื่อการเกษตร
และเลี ยงสัตว ์
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
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แบบ ผ.05

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

11 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 1 บา้นคลองเจริญ 
สายบา้นนอ้ย - หมู่ท่ี 3 
บา้นหนองกะทะ     (รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น)

-             12,744,000   12,744,000   3,313,440     ระยะทาง 
5,520 เมตร

ประชาชนในต้าบลและ
พื นท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น

12 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 1 บา้นคลองเจริญ - 
หมู่ท่ี 4 บา้นคลองธรรมชาติ
 - หมู่ท่ี 11 บา้นโปร่งเกตุ 
(สะพานท่ารอก)

-             -             64,195,000   -              ระยะทาง 
10,450 เมตร

ประชาชนในต้าบลและ
พื นท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น

13 โครงการลาดยางแอสฟลัติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

 หมู่ท่ี 4 บา้นคลอง
ธรรมชาติ - หมู่ท่ี 5 บา้น
หนองหวา้

-             -             -             23,270,000   ระยะทาง 
3,490 เมตร

ประชาชนในต้าบลและ
พื นท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
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แบบ ผ.05

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

14 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

 หมู่ท่ี 3 บา้นหนองกะทะ -
 หมู่ท่ี 19 บา้นหนองแสง -
 หมู่ท่ี 15 บา้นคลองมิตร
สัมพนัธ ์- หมู่ท่ี 12 บา้น
เขาสัมพงุ

-             -             -             49,048,000   ระยะทาง 
7,950 เมตร

ประชาชนในต้าบลและ
พื นท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น

15 โครงการลาดยางแอสฟลัติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1.50 เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในต้าบล
และพื นทท่ีใกล้เคียงใช้
เส้นทางสัญจรและเพื่อ
การเกษตรมีความเปน็อยู่ดีขึ น

หมู่ท่ี 10 บา้นเกาะรัง 
(สายบา้นเกาะรัง- กลุ่ม
หลักร้อย)

-             -             -             15,000,000   ระยะทาง  
2,250 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และหมู่บา้นใกล้เคียงได้
ใช้เส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ลดปญัหาผุ่นละออง

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตดิน 
8,400 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด

สายบา้นหนองโสน-บา้น
คลองนางาม

-             1,740,000    -             -              ระยะทาง 
8,000 เมตร

ประชาชนในหมู่บา้น
และพื นท่ีใกล้เคียง
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขน
พชืผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด
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แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานการส่งเสรมิการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจการบรหิารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว
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แบบ ผ.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.05 ส้าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวดั 159



แบบ ผ.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.07

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 2 598,000         2 598,000          2 598,000           2 598,000         8 2,392,000         
1.2  แผนงำนกำรเกษตร 16 3,241,620       15 2,542,070        15 2,542,070        15 2,542,070       61 10,867,830       

รวม 18 3,839,620      17 3,140,070       17 3,140,070       17 3,140,070      69 13,259,830      

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 100,000         1 100,000          1 100,000           1 100,000         4 400,000           
2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 700,000         2 1,500,000        1 700,000           1 700,000         5 3,600,000         
2.3  แผนงำนกำรศึกษำ 12 10,050,000     10 9,300,000        10 9,300,000        10 7,800,000       42 36,450,000       
2.4  แผนงำนสำธำรณสุข 9 1,650,000       9 1,650,000        9 1,650,000        9 1,650,000       36 6,600,000         
2.5  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4 810,000         4 810,000          4 810,000           4 810,000         16 3,240,000         
2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 600,000         2 600,000          2 600,000           2 600,000         8 2,400,000         
2.7 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 10 3,431,000       10 3,431,000        10 2,413,000        10 2,433,000       40 11,708,000       
2.8  แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 6 6,620,000       6 3,170,000        6 3,720,000        6 1,820,000       24 15,330,000       
2.9 แผนงำนงบกลำง 6 31,650,000     6 31,650,000      6 3,720,000        6 1,820,000       24 68,840,000       

รวม 51 38,270,000    50 34,820,000     49 7,440,000       49 3,640,000      199 84,170,000      

3.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 23 51,644,100     21 50,370,800      23 39,507,500      21 35,846,100     88 177,368,500     
3.2  แผนงำนกำรเกษตร 8 39,137,500     8 41,122,500      8 37,667,500      8 29,202,500     32 147,130,000     

รวม 31 90,781,600    29 91,493,300     31 77,175,000     29 65,048,600    120 324,498,500    

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวดัสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
ยทุธศำสตร์

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวติ

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.07

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
ยทุธศำสตร์

4.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 24 8,967,000       24 8,667,000        23 8,167,000        23 8,437,000       94 34,238,000       
4.2  แผนงำนกำรศึกษำ 8 1,665,000       8 1,665,000        8 1,665,000        8 1,665,000       32 6,660,000         
4.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4 195,000         4 195,000          4 195,000           4 195,000         16 780,000           
4.4  แผนงำนเคหะและชุมชน 6 1,210,000       6 1,210,000        6 1,210,000        6 1,210,000       24 4,840,000         
4.5  แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 4 2,050,000       4 2,050,000        4 2,050,000        4 2,050,000       16 8,200,000         
4.6  แผนงำนกำรเกษตร 1 350,000         1 350,000          1 350,000           1 350,000         4 1,400,000         
4.7 แผนงำนงบกลำง 1 500,000         1 500,000          1 500,000           1 500,000         4 2,000,000         

รวม 48 2,400,000      48 2,400,000       47 2,400,000       47 2,400,000      190 9,600,000        

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2 65,500           2 65,500            2 65,500            2 65,500           8 262,000           
5.2  แผนงำนเคหะและชุมชน 5 3,400,000       5 3,400,000        5 3,400,000        5 3,400,000       20 13,600,000       
5.3  แผนงำนกำรเกษตร 6 800,000         6 800,000          6 800,000           6 800,000         24 800,000           

รวม 13 4,200,000      13 4,200,000       13 4,200,000       13 4,200,000      52 14,400,000      
รวมทัง้สิ้น 161 139,491,220   157 136,053,370   157 94,355,070     155 78,428,670    630 445,928,330    

5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

     210,000              -                -                -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร       40,000       40,000       40,000       40,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1

      66,000       66,000       66,000       66,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ         6,000         6,000         6,000         6,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน       22,000       22,000       22,000       22,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างาน       62,000       62,000       62,000       62,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหม้ีโทรทัศนส์ าหรับหอ้ง
ประชุมและบริการประชาชน

จัดซ้ือโทรทัศน ์แอล อี ดี 
(LED SMART  TV)

      90,000              -         90,000              -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใหม้ีรถยนต์ส่วนกลาง
ส าหรับปฏบิติังานอย่าง
เพยีงพอ

จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี ขบัเคล่ือน 4 
ล้อ แบบดับเบิล้แคบ

             -        896,000              -                -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใหม้ีไมค์พร้อมล าโพง
ส าหรับหอ้งประชุมสภา อบต.

จัดซ้ือไมค์พร้อมล าโพง       70,000              -                -                -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

จัดซ้ือกล่องวงจรปดิพร้อม
ติดต้ัง

     100,000              -        100,000              -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนกรณีเกิดอุทกภยั

จัดซ้ือเรือท้องแบน              -        100,000      100,000              -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

     210,000              -                -                -   กองคลัง

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน       11,000       11,000       11,000       11,000 กองคลัง

13 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใหม้ีรถยนต์ส่วนกลาง
ส าหรับปฏบิติังานอย่าง
เพยีงพอ

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ

             -        787,000              -                -   กองคลัง

14 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อติดต้ัง ณ อาคาร
ส านกังานองค์การบริหารส่วน
ต าบลและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในพื้นท่ี

จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง       20,400       20,400       20,400       20,400 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

15 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหป้ระชาชนมีท่ีส าหรับกัก
เก็บน้ าฝนไวใ้ช้ในฤดูแล้งเพื่อ
การบริโภค

จัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร

     425,000      425,000      425,000      425,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

16 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนกรณีสาธารณภยั

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าแบบ
เอนกประสงค์ เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดความจุ 12,000
 ลิตร

             -     4,800,000              -                -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

17 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณ์ัอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนกรณีเกิดอุทกภยั

จัดซ้ือเทนเลอร์ลากจูง
(ส าหรับลากจูงเรือ)

     100,000              -                -                -   ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

18 แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหม้ีส่ือการสอนใน
รูปแบบวดีีทัศนแ์ละ
เสริมสร้างพฒันาการใหก้ับ
เด็กนกัเรียน

จัดซ้ือโทรทัศน ์แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 55 นิ้ว
ใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวน  2 เคร่ือง

      64,000              -                -                -   กองกำรศึกษำฯ

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหเ้ด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม
เสริมสร้างพฒันาการของเด็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 ศูนย์

     200,000      200,000      200,000      200,000 กองกำรศึกษำฯ

20 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1

      33,000              -                -                -   กองกำรศึกษำฯ
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

21 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ         3,000              -                -                -   กองกำรศึกษำฯ

22 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร       20,000              -                -                -   กองกำรศึกษำฯ

23 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อเปน็การควบคุมและ
ปอ้งกันโรคไข้เลือกออก และ
เปน็การก าจัดยุงลาย

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอก
ควนั

     118,000      118,000      118,000      118,000 ส ำนกังำนปลัด 
อบต.

24 แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ล็อก
เกอร์ ฯลฯ

     100,000      100,000      100,000      100,000 กองกำรศึกษำฯ

25 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร       20,000              -                -                -   กองสวสัดิกำรฯ

26 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1

      66,000       33,000              -                -   กองสวสัดิกำรฯ
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แบบ ผ.08

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่
งบประมาณและแหล่งที่มา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

27 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ         6,000         3,000              -                -   กองสวสัดิกำรฯ

28 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร       30,000       15,000              -                -   กองช่ำง

29 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1

      66,000       66,000              -                -   กองช่ำง

30 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้ส านกังาน
ส าหรับบริการประชาชนและ
ปฏบิติังานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ         6,000         6,000              -                -   กองช่ำง

31 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล
ได้รับความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน

จัดซ้ือไฟกระพริบพลัง
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
พร้อมติดต้ัง

     400,000      400,000      400,000      400,000 กองช่ำง

32 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใหม้ีรถบรรทุกขยะ
ส าหรับจัดเก็บขยะอย่าง
เพยีงพอและท่ัวถึง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

             -     2,400,000   2,400,000              -   กองช่ำง

แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ 163
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ

 

การติดตามและประเมินผล 
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ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหว้า 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

http://www.dla.go.th/
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
 
 


