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 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.  2562    และพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   หมวด 2   มาตรา  16 (1)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับ 
ที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง   แผนพัฒนาท้องถิ่น  นั้น   หมายถึง  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ   รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์      ก าหนดประเด็นปัญหา     หาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนและหมู่บ้าน   โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ   มาก าหนดแนวทาง 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ   ดังกล่าว      จงึต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 
2566-2570) ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม    พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ    และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารคาดหวังที่จะท าให้เกิดการ-
พัฒนาในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจงึหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -2570)  
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลที่มีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองความต้องการ   แก้ไขปัญหาและ
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
  
 
   
 
                         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

         ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
………………………………………………….. 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
(1)  ด้านกายภาพ 

      1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2539  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ต าบลหัวเขามีพ้ืนที่  65.65  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  31,826  ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเดิมบางนางบวช  ห่างจากอ าเภอเดิมบางนางบวชประมาณ  6.0  กิโลเมตร 

 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้.- 
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ทิศเหนือ   ติดต่อต าบลบ้านเชี่ยน   อ าเภอหันคา   จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้    ติดต่อต าบลกระเสียว    อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเขาพระ และ ต าบลเดิมบาง  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลหัวนา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

      2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลหัวเขามีพ้ืนที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาขนาดเล็ก

หลายแห่ง  มีคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง  ไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญในการท าการเกษตร  และมีเส้นทางคมนาคม
สายหลัก  คือ ทางหลวงหมายเลข 3350  (สายท่าช้าง - ด่านช้าง)  และทางหลวงหมายเลข 3496 

    3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ มี  3  ฤดู  คือ 
   ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์     ถึง   เดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน        ถึง  เดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน    ถึง  เดือนมกราคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย  ประมาณ  16 - 39 องศาเซลเซียส 

      4) ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  90% และเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 
มีแร่ธาตุและสารอินทรีย์อยู่เป็นจ านวนมาก  ความอุดมสมบูรณ์ของดินดี  เหมาะส าหรับท านา  ท าไร่  ปลูกพืชผักและ
ไม้ผล 

 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
      1) เขตการปกครอง 
  ต าบลหัวเขา  แบ่งการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา  ดังนี้.- 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
1 บ้านเขาคีร ี นายชลิต          หอมยามเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหัวเขา นายธีรวัฒน์      น้ าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านกระเสียว นายมานพ        พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านวัดไทร นายทศพล        ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านน้ าพ ุ นายจ าเนียร      ยิ้มสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหัวเขา นายวรากร       บุญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านฉวาก นายชุมแพ        สุขโข ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านปากดง นายชาลี          จงมีทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านเขาเขียว นายชัยยศ        สุพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านหัวเขา นายธีรพงษ์      บุญประเสริฐ ก านัน 
11 บ้านหนองกระด่าน นายบ ารุง         เอกอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์ นายสุเทพ        สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

2) การเลือกตั้ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผล  
การเลือกตั้ง  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 นายประเสริฐ  บุญประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 นางสุภา  บุญประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  คนที่ 1 
 นายแสวง คงวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  คนที่ 2 
 นายสอน น้ าแก้ว  เลขานุการ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวนทั้งสิ้น 21 คน  (ณ วันที่  13  สิงหาคม  2564) 
   1)  นางรจนา  ขุมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 1 

  2)  นางณิชารีย์  หอมยามเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 1 
  3)  นางสาวจิตรา ระเบียบแหวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 2 
  4)  นายสุชิน  สุขเปี่ยม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 3 
  5)  นายบรรจบ  ม่วงมูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 4  

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา) 
  6)  นายวิชัย  สุริฉาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 4  

(รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา) 
   7)  นายหลอ  ขุมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 5 

  8)  นายก าพล  ม่วงมูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 5 
  9)  นางผ่านฟูา  บุญประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 6 
10)  นางปิยะมาส สูงปานเขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 6 
11)  นายเรือง  หอมยามเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 7 
12)  นางกุหลาบ  ผาสุก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 7 
13)  นายจ าลอง  เอกอ้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 8 
14)  นายสมเกียรติ นรสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 8 
15)  นายถวัลย์  ช้างวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 9 
16)  นายสมศักดิ์ ขุมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 9 
17)  นายวินัย  รอดมาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 10 
18)  นายด าเนิน  แสงบัวเผื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 11 
19)  นายริด  ดวงจินดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 12 
20)  นางสาววิไล แสงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 12 
21)  จ่าเอกมานพ เกษประทุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

(3) ประชากร 
      1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น  6,688  คน  แยกเป็นชาย  3,181  คน  หญิง  3,507  คน               
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  102  คน / ตารางกิโลเมตร    

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลหัวเขา 

หมู่บ้าน จ านวน จ านวนประชากร 
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ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 216 267 278 545 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 237 262 308 570 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 134 170 181 351 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 169 203 236 439 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 373 544 583 1,127 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 434 516 597 1,113 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 214 270 316 586 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 180 220 252 472 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 67 99 106 205 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 134 184 182 366 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 180 229 272 501 
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 134 217 196 413 

รวม 2,472 3,181 3,507 6,688 

ที่มา     ส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอเดิมบางนางบวช  ระหว่างวันที่  1 - 15  กรกฎาคม  2564   

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง 

 พ.ศ.     จ านวนครัวเรือน 
                  จ านวนประชากร 

ชาย หญิง       รวม 
2557 2,138 3,287 3,635 6,922 
2558 2,307 3,282 3,620 6,920 
2559 2,358 3,291 3,590 6,881 
2560 2,373 3,283 3,584 6,876 
2561 2,383 3,270 3,565 6,835 
2562 2,403 3,271 3,557 6,828 
2563 2,453 3,201 3,527 6,728 

 
 การคาดการณ์ในอนาคต  จะเห็นได้ว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ของต าบลหัวเขา  อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5  
บ้านน้ าพุ  มีประชากรอยู่ที่  1,136  คน  รองลงมาคือ หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา  มีประชากร  จ านวน  1,122  คน 
และจากข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ในต าบลหัวเขา  จะตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
โดยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  429 ครัวเรือน  รองลงมาคือ  หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ  จ านวน  371  ครัวเรือน  และ 
ประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด  คือ  หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว  จ านวน  205  คน  ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่ที่มีครัวเรือนใน 
พ้ืนที่น้อยที่สุดด้วย  คือ  67  ครัวเรือน   

ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหัวเขา   เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย   ต าบลหัวเขามีสัดส่วนการขยายตัวของ
ประชากรในพ้ืนที่ลดน้อยลง  โดยพบว่าสัดส่วนประชากรชายเพ่ิมสูงขึ้นในบางปีแต่ส่วนใหญ่ลดลง      ในขณะที่
ประชากรหญิงและประชากรรวมภายในพื้นที่ลดลง  สะท้อนให้เห็นว่าภายในระยะเวลา  6 - 7  ปีที่ผ่านมา   มี 
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ประชากรเสียชีวิตสูงกว่าประชากรเกิดใหม่  แต่สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของจ านวนครัวเรือนในพื้นที่กลับเพ่ิมมากขึ้น      
ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า  มีครอบครัวขยายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลหัวเขาเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง 
 ส าหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการคาดการณ์ประชากรในอนาคตของพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 
พบว่าในอนาคตต าบลหัวเขาอาจมีจ านวนประชากรลดลง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิด  
แต่ก็เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงต้องบริหารจัดการทรัพยากร  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อจ านวนประชากรในพ้ืนที่ 
 
     2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร   

 ชาย หญิง หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 623 580 อายุต่ ากว่า  18  ปี 
จ านวนประชากรวัยท างาน 1,935 2,077 อายุ  18 - 60  ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 639 858 อายุมากว่า  60  ปี 
                   รวม 3,197 3,515 ทั้งสิ้น   6,712    คน 

ที่มา     ส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอเดิมบางนางบวช  วันที่  31  มีนาคม  2564  

  

 (4) สภาพทางสังคม 
      1) การศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
  1.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  (กศน.)   จ านวน  1  แห่ง   

   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  2  แห่ง  คือ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
 3.  โรงเรียนสังกัด สพฐ.   จ านวน  5 แห่ง  คือ 

     - โรงเรียนวัดหัวเขา 
      - โรงเรียนวัดฉวาก 
  - โรงเรียนบ้านปากดง 
  - โรงเรียนวัดไทร 
  - โรงเรียนวัดน้ าพุ 
 โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา    

โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. ทุกแห่งมีพ้ืนที่โล่ง   และสนามกีฬาที่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามา 
ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  12  แห่ง 
 
      2) สาธารณสุข 
                   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน    2    แห่ง  คือ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเขา 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวเขา 
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นอกจากนั้นแล้วแต่ละหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
          2.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช านาญการ  จ านวน      1   คน 
   พยาบาลวิชาชีพ     จ านวน      3   คน  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  150   คน 
         3.  ประเภทการเจ็บปุวย  ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข  5  อันดับแรก 
   (1)  โรคระบบกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดขา  ปวดหลัง ฯลฯ 
   (2)  โรคระบบทางเดินอาหาร  เช่น  ปวดท้อง  จุก  เสียด ฯลฯ 
   (3)  โรคระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ไข้หวัด  เป็นต้น 
   (4)  โรคระบบไหลเวียนเลือด 
   (5)  โรคผิวหนัง  ผื่นคัน    

      3) อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไม่มีเหตุอาชญากรรมอ่ืน ๆ เกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ก็ได้ด าเนินการปูองกันการ
เกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
   วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ   ติดตั้งกระจกโค้ง  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และปูายบอกทาง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน   ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ   ผลเสียหาย   และโทษที่
ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท   การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจากต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้          

      4) ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา     จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร

เดิมบางนางบวชได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาทราบนั้นพบว่า  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาสามารถ
ท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่   ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
      5) การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 
  (1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

จ านวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ   1,447     คน 
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 จ านวนผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ     232     คน 
 จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์รับเบี้ยยังชีพ       14     คน 
                     (2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                     (3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
                     (4)  ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต าบลหัวเขา 
                     (5)  ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหัวเขา 

 (5) ระบบบริการพื้นฐาน 
      1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก) 
        ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350    ตัดผ่าน   เป็น
ถนนที่มีความกว้างของผิวจราจร  ประมาณ  8  เมตร  มีทางเท้า  ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ  6.50  กิโลเมตร  
เป็นถนนลาดยางสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล  ผ่านเข้ามาทางตลาดท่าช้าง  ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี  หมู่ที่ 6 บ้าน 
หัวเขา  หมู่ที่ 8  บ้านปากดง  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3496  ตัดผ่านพ้ืนที่ของหมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์  
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ  หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน  หมู่ที่ 8  บ้านปากดง  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา   หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ  8  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางสภาพดีพอใช้  มีความกว้างของผิวจราจร  ประมาณ  
8  เมตร   ถนน  2 สายนี้  เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก   แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่พ้ืนที่   และสู่หมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ในเขตชุมชนมีถนนกว้างประมาณ  3.50 - 4.00  เมตร  ไม่สามารถขยายได้โดย
ไม่กระทบกับชาวบ้าน ปัจจุบันบนถนนทั้งสายหลักและสายรองมีปัญหาเนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนน
ซอยเป็นจ านวนมาก   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีถนนสายย่อย (ถนนซอย)   จ านวนมาก   ถนนซอย
เหล่านี้  มีความกว้างโดยประมาณ  3 - 4  เมตร ไม่มีทางเท้า ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการขยายตัว  มีทั้งที่เป็นถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีตและถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
         ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ า  และทางราง 

ข้อมูลถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ล าดับที่      ประเภท     จ านวนเส้น ระยะทางกิโลเมตร 

       1  ถนนลาดยาง           12                14,125.00 
       2  ถนน  คสล.           70                 32,706.20      
       3  ถนนลูกรัง           50                43,707.50      
ข้อมูลจากกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2564 
      2) การไฟฟูา 
        ร้อยละ  100  ของครัวเรือนทั้งหมดมีไฟฟูาใช้  ถึงแม้จะมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน  หรือ
อยู่ในพื้นที่ท าการเกษตรที่รอการขยายเขตไฟฟูา   การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ โดยมีส านักงานตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอเดิมบางนางบวช  มีดวงไฟฟูาสาธารณะริมถนน  (ไฟฟูาส่องสว่าง)  ครบทุกเส้นทาง 

      3) การประปา  
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีระบบประปาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการประปา

หมู่บ้าน  โดยมีแหล่งน้ าดิบ  คือ  น้ าบาดาล  และการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเดิมบางนางบวช  ปัจจุบันมีจ านวน
ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  คิดเป็นร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ครัวเรือน 
ที่เหลือใช้น้ าจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าน้ าไปส่งถึงถังเก็บน้ าในหมู่บ้าน 

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน  ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนถังประปา (บาดาล) 
1 หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 2 
2 หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 1 
3 หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ 1 
4 หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 1 
5 หมู่ที่ 7  บ้านฉวาก 2 
6 หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 1 
7 หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 1 
8 หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน 2 
9 หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์ 2 

รวม 13 

ข้อมูลจากกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2564 
    หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 6  และหมู่ 10   

             4) โทรศัพท์ 

  - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ 
3BB 
   - ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   มีเสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในต าบลหัวเขา 
4  ระบบ  คือ  AIS , Truemove  , Dtac  และ  CAT 

       5) ระบบโลจิสติกส์  (Logistics)  หรือการขนส่ง  
     การสื่อสารมีระบบเสียงตามสายให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วน
ไปรษณีย์  การขนส่ง  วัสดุและครุภัณฑ์  ส านักงานไปรษณีย์เดิมบางนางบวช และบริษัทเอกชน  เป็นผู้ให้บริการ   

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
       1) การเกษตร 
    ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น  ร้อยละ  80  เป็นการท าการเกษตรตามฤดูกาล
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล 
  - ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  คือ  ข้าว  อ้อย  
  - ผลไม้ที่ส าคัญ  คือ  มะม่วง  รองลงมา  กล้วย 
  - พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่  คือ  พ้ืนที่นา  พ้ืนที่ไร่  และพ้ืนที่สวน 

       2) การประมง 
 ในพ้ืนทีต่ าบลหัวเขา  มีอาชีพเลี้ยงปลาบ้างเพียง 2 - 3  ครอบครัว เท่านั้น  ชาวบ้านมีการจับกุ้ง   

หอย  ปู  ปลา  ที่เป็นการหาเองตามท้องทุ่ง  ในห้วย  หนอง  คลอง  บึง  บริเวณท้องนา  ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่  
จึงมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้บริโภค 

       3) การปศุสัตว ์
ประชาชนบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม  ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค  เป็ด  สุกร  ไก่ เปน็ต้น 
 

      4) การบริการ 
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หน่วยธุรกิจ  ร้านค้าและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 -  รีสอร์ท      

   -  ร้านซ่อมรถยนต์ - ซ่อมมอเตอร์ไซด์  8  ร้าน 
-  ร้านเสริมสวย - ร้านตัดผมชาย   8  ร้าน 

   -  ร้านอินเตอร์เน็ต  เกมส์ 
   -  ร้านถ่ายเอกสาร 
   -  ร้านขาย/ซ่อม เครื่องปรับอากาศ 
   -  ร้านขายอะไหล่มือสอง 
   -  รับซื้อ/ขาย ของเก่า 
   -  ผลิตขนมจีน 

  5) การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ  ซึ่งงานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา  จัดขึ้นในวันแรม 2 ค่ า เดือน 11  จะมีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  
นอกจากนี้ต าบลหัวเขา  มีเกจิอาจารย์ดังในอดีต  คือ  หลวงพ่ออ่ิม  หลวงพ่อแขก  วัดหัวเขา  ก็มีประชาชนมาเที่ยว
กราบพระบ้าง 

       6) อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมในเขตต าบลหัวเขา  คือ  
   -  โรงสีข้าว / รับซื้อ-ขาย ข้าวเปลือก 
   -  โรงงานทองเหลือง 
   -  โรงงานผลิตบ้านส าหรับหมา/แมว 
   -  การประกอบโต๊ะ/เก้าอ้ี 
   ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานท าและรายได้ตลอดทั้งปี  

      7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน-ที่นอนปิกนิก 
 กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 กลุม่เกษตรกรบ้านหัวเขา 
                8) แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑8 - ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
60 เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งต าบล   แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  
ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
   
  (7) ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  1) การนับถือศาสนา 
      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   โดยมีวัดอยู่พ้ืนที่
จ านวน  11  แห่ง  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ประกอบด้วย 
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   1)  วัดเขาคีรี  ตั้งอยู่หมู่ที่   1     2)  วัดหวัเขา  ตั้งอยู่หมู่ที่   2   
   3)  วัดไทร  ตั้งอยู่หมู่ที่   4     4)  วัดน้ าพ ุ  ตั้งอยู่หมู่ที่   5 
   5)  วัดฉวาก  ตั้งอยู่หมู่ที่   7     6)  วัดปากดง  ตั้งอยู่หมู่ที่   8 
   7)  ส านักสงฆ์เขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่   9     8)  ส านักสงฆ์หัวเขา ตั้งอยู่หมู่ที่  10  

 9)  วัดเขาโกงกาง ตั้งอยู่หมู่ที่  11    10) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาปูุถ้ า  ตั้งอยู่หมู่ที่  11 
11) วัดตรอกตาโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่  12 
 

   2) ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือน มกราคม 
  -  ประเพณีวันสงกรานต์    เดือน เมษายน 
  -  ประเพณีลอยกระทง   เดือน พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันออกพรรษา   ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณ  300 ปีเศษ  มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง 
อพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง  เมือง 3 ชั้น  (ปัจจุบันคือต าบลบ่อกรุ)  เดินทางรอนแรมมาหยุดพักตรงพ้ืนที่ระหว่าง
เขา   มองเห็นท้องที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นราบลุ่ม  และมีแม่น้ าไหลผ่าน   เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัย   จึงได้ลงหลัก
ปักฐาน  โดยเรียกชื่อว่า  “บ้านหุบเขา”  เพราะมีภูเขาล้อมรอบ  แต่ในปัจจุบันนี้  ค าว่า “หุบเขา” ได้เพ้ียนไป  เป็น
บ้านหัวเขา  มาตราบจนทุกวันนี้  ทุกปีในวันแรม 2  ค่ า เดือน 11  เทศกาลออกพรรษา  จะมีงานประเพณีตักบาตร
เทโว  ที่วัดหัวเขา  ซึ่งมีประชาชนมาท าบุญตักบาตรเป็นจ านวนมาก  
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ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ 
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3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ 
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อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   
 - การท าขนมไทย  เช่น ขนมเทียน ขนมกรวย ฯลฯ  โดย  นางสาวละออง  ทองรอด  ที่อยู่  43  หมู่ที่  1 

- การท าแหวนโบราณ และพิธีกรรมต่าง ๆ โดย นายวัง  สูงปานเขา  ที่อยู่  125  หมู่ที่ 2 
 - แพทย์แผนไทย  โดย  นายชั้น  พรมจรรย์  ที่อยู่  80/1  หมู่ที่  7 
 - หมอน้ ามัน  รักษาอาการบาดเจ็บกระดูก  โดย  นายทองย่อน  น้ าแก้ว  ที่อยู่  33  หมู่ที่ 10 

  ภาษาถิ่น  ร้อยละ 100  พูดภาษาไทย  

   4) OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไดจ้ักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  ผลิตภณัฑ์
มุ้งหมอน  มีผ้าฝูายทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นของฝากให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา 
 
 ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก 

 ผ้าปูโต๊ะ 

 ผ้าขาวม้า 

 ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

 

 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
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       1) น้ า 
    น้ าที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค       มีคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง     ไหลผ่านพ้ืนที ่    หมู่ 12  บ้าน
ตรอกตาโพธิ์  หมู่  5  บ้านน้ าพุ  หมู่ 11  บ้านหนองกระด่าน  หมู่  10  บ้านหัวเขา  หมู่  8  บ้านปากดง  และหมู่ที่ 
4  บ้านวัดไทร  มีความยาวโดยประมาณ  8  กิโลเมตร   เป็นน้ าที่ได้จากแม่น้ าเจ้าพระยา    เป็นแหล่งน้ าใช้ในการท า
การเกษตร    ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้    นอกจากนี้  ก็มีบึงฉวาก  และบึง
ก ามะเชียร  ที่มีเขตติดต่อกับต าบลหัวเขา 
  
      2) ปุาไม้ 

ปุาไมใ้นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
- มีปุาไม้อยู่กระจายบนภูเขา และพ้ืนที่ที่ปลูกปุา  เพ่ือสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลาย 
ของพ้ืนดินในพ้ืนที่จุดเสี่ยง - 

        
 

   
 
 

3) ภูเขา  
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- มีภูเขาหลายแห่ง กระจายอยู่ทั้งต าบล - 

 
    
 

4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่นับวันที่จะทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้น จึงได้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการส่งเสริมและร่วมกับประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่เสมอ 

  คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง  เป็นคลองสายหลักของอ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  อ าเภอเดิมบาง-
นางบวช  อ าเภอสามชุก  อ าเภอดอนเจดีย์  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไหลผ่านพ้ืนที่ของต าบลหัวเขาในเขต
พ้ืนที่ หมู่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์  หมู่  5  บ้านน้ าพุ  หมู่ 11  บ้านหนองกระด่าน  หมู่  10  บ้านหัวเขา  หมู่  8  
บ้านปากดง  และหมู่ที ่4  บ้านวัดไทร  มีความยาวโดยประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แต่ใน
ฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ า ทั้งเพื่อการเกษตรและการบริโภคอุปโภค นอกจากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง แล้วใน
เขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขา  ยังมีคลองธรรมชาติ  6  แห่ง  และสระเก็บน้ าสาธารณะ  18  แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (9) อ่ืน ๆ 
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           การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      ได้ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในต าบล  ข้อมูลบางส่วนก็ติดต่อประสานขอข้อมูลจากท่ีท าการปกครองอ าเภอ  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เดิมบางนางบวช    ส าหรับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ได้จากการประชุมประชาคม   ระดมความคิดของ
ประชาชน  เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เช่น  ร่วมเป็นคณะกรรมการในงานจัดซื้อจัดจ้าง  ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ร่วมให้ข้อมูลต่าง ๆ  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 รูปแบบการจัดประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  1. ประชาคมหมู่บ้าน  หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา    เพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขามีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซ่ึง  
สัดส่วนที่เข้าประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้ร้อยละหกสิบ    สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  กรณี
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้า
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ได้ประชาคมหมู่บ้าน  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เมื่อวันที่  1 - 9 
มีนาคม  2564  เปูาหมายครัวเรือน  40  ครัวเรือน/หมู่บ้าน 

  2. ประชาคมต าบล  หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบลเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา  ส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   มีหน้าที่จัดให้มี
การประชุมประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน) การประชุมประชาคมต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ซึ่งสัดส่วนที่เข้าประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ    สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  20   กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3      หรือใช้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับต าบล  ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม  2564 
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 ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1) ความส าพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
      1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
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  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ใน
ระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สั ด ส่ ว น ป ระช า กร วั ย แ ร ง ง า น ลด ล งแ ล ะป ร ะช า ก รสู ง อ า ยุ เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ค ว าม ก้ า ว ห น้ า  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายใน
ภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสั งคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี   เก่ง   และมีคุณภาพ   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
                 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้  ดังนี้ 
 
 



๒๐ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบ ริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



๒๑ 
 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่
มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ทีต่้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
หมู่บ้าน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา  นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัด  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑3   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑3  องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  (พ.ศ. 2566 - 2570)  พลิก
โฉม 
ประเทศไทยสู่...เศรษฐกิจสร้างคุณค่า  สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน...(Transformation  to  Hi-Value  and  Sustainable  
Thailand)  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  

๑.  เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (High  Value-added  Economy) 
๑)  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
     เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
๒)  การท่องเท่ียวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
     กิจกรรมหลากหลาย  กระจายรายได้  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๓)  ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูา 
     สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูา 

  ๔)  การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
     ยกระดับการแพทย์ให้ทันสมัย  ทั่วถึง  เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพมูลค่าสูง 
๕)  ประตูการค้า  การลงทุน  และโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
     โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 
6)  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  และบริการดิจิทัล 
     ส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย  บริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโต

รวดเร็ว 
๒.  สังคมแห่งโอกาส  และความเสมอภาค  (High  Opportunity  Society) 

7)  SMEs  วิสาหกิจชุมชน  และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
     เสริมสร้างศักยภาพ  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  และตลาดสมัยใหม่ 
8)  พื้นที่และเมืองมีความเจริญ  ทันสมัย  และน่าอยู่ 
      ลดความเหล่ือมล้ าระหว่างพื้นที่  กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

  9)  ความยากจนข้ามรุ่นลดลง  และได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 
      ประชาชนสามารถขยับสถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 

  ๓.  วิถีชีวิตท่ียั่งยืน  (Eco-friendly  Living) 
  ๑0)  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
       ของเสียถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก 
  11)  ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
        ใช้มาตรการเชิงพื้นท่ีและเทคโนโลยี  ในการรับมือภัยธรรมชาติ 

                     ๔.  ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  (Key  Enablers  for  Thailand’s  Transformation) 
  ๑2)  ก าลังคนมีสมรรถนะสูง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
      ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพ  คนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  13)  ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
        ภาครัฐทันสมัย  มีประสิทธิภาพ 
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 3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.๑) แผนพัฒนาภาคกลาง 
เป้าหมายระดับภาค  “ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว  ประตูสู่อาเซียน  เมืองนวัตกรรมอาหาร 
          ศูนย์กลางสินค้าเกษตร  ศูนย์กลางประมงแปรรูป  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
            มรดกโลก  แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ” 
เปูาหมาย  
          1. จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม  
 1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง  
 2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
 2. การลงทุนใน SEZ เพ่ิมขึ้น  
       1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม ในสังคมเพ่ิมข้ึน  
  1) จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
 4.1 พ้ืนที่ปุาไม้และปุาชายเลนเพิ่มขึ้น  
 4.2 ปริมาณน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
 4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
  1) จ านวนพื้นที่ปุาไม้และปุาชายเลน  
  2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พ้ืนที่รับประโยชน์ 
  3) การเข้าถึงระบบประปา 
  4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  5) ร้อยละปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2550  บัญญัติให้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด     ให้สอดคล้องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น    ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน-
พัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (1) พัฒนาฐานรากเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
รักษาเสถียรภาพการพฒันาอุตสาหกรรม   เกษตร   การบริการ   การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟื้นฟูการบรหิารจัดการแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาประสทิธิภาพโลจสิติกส์ (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว  
ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก  ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  เช่น  ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  โดย 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชนและภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรม
ในการดูแลสุขภาพ  (3)  อนุรกัษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์      และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ    
(4)  เสริมสร้างศักยภาพการพฒันาเมืองและพื้นท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังแนวเหนือ-ใต้   และ
แนวตะวันออก-ตะวันตก   เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ  (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ี
เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน    เพื่อให้มีการจัดระเบียบ  รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้อง
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชน 
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   3.2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี) 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร 

การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย 

พันธกิจ 
 1.  ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน  เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์  และวิสาหกิจ 
      ขนาดกลาง ขนาดย่อม  ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  ก้าวทันเทคโนโลยี  รู้ทันบริบทโลก    รอดพ้น 
      กับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 
 2.  สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  ชุมชนประชาคม และภาครัฐ 
      รวมถึงเครือข่ายภายใน   ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจ   และความมั่นคงในกลุ่ม 
      จังหวัด 
 3.  ปรับปรุง  สนับสนุนและสง่เสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีการ 
      เชื่อมโยงกัน  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
 4.  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มจังหวัด 
      ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 
เป้าประสงค์รวม 

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน 
(ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 

 เศรษฐกิจมั่นคง  ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  ร้อยละ 3.5 
 ประชาชนมั่งค่ัง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5 
 ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด   
   ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 - 2558 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ 
               สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ระดับนานาชาติ  ที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย  และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการผลิต ต้นน้ า 
กลางน้ า  จนถึงปลายน้ า  โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี  และพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  สนับสนุน 
ให้มรีะบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร  พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย   และ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด  ประชาสัมพันธ์สินค้าและ 
บริการ  พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง  สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร  รวมถึงการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  อารยธรรมทวารวดีไปยัง 
     แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
 เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด  โดยมีประเด็น  “อารยธรรมทวารวดี”  เป็นกรอบใน 
การด าเนินการ          โดยใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมทวารวดี  วิถีชุมชน  รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์     เพ่ือรักษา 
ความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว      ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์ 
การมีอีเวนท์   หรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด    โดยจะต้องมีการปรับปรุงแหล่ง- 
ท่องเที่ยว  เชื่อมโยงกิจกรรม  ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้านการท่องเที่ยว 
ให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ  ผลักดัน 
     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า    การลงทุน 
     เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะการค้า  การลงทุนระหว่างประเทศ     เพ่ือ 
เชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชีย  โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เป็นประตู  เชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย  รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนา 
กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลก  ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern 
Economic  Corridor : SEC)  กับสนามบินสุวรรณภูมิ  และท่าเรือแหลมฉบัง  ในภาคตะวันออก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน 
     และภาคแรงงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
     และนวัตกรรม  สู่ประเทศไทย 4.0 
 เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ  ความคิดริเริ่ม  และการตลาด  เพ่ือยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน  และภาคแรงงาน  ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0  เพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งภาคการเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็น 
     ศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร (THAILAND 4.0 - Food  Health and Bio Technology) 
 เป้าประสงค์ 
  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

N/A 13,807 
ล้านบาท 

10% 10% 10% 10% 

จ านวนผลิตภัณฑ์การเกษตร  และ 
เกษตรแปรรูป (ด้านสุขภาพ) ได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม และจ าหน่าย 
หรือได้รับมาตรฐานสินค้า 

N/A N/A 40 
ราย 

ผลิตภัณฑ์ 

60 
ราย 

ผลิตภัณฑ์ 

80 
ราย 

ผลิตภัณฑ์ 

100 
ราย 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับ
มาตรฐาน HA (สถานการณ์รับรอง
ขั้น 3) ณ สิ้นปี จากจ านวน
สถานพยาบาลทั้งหมด 70 แห่ง 

N/A 23 
แห่ง 

25 
แห่ง 

27 
แห่ง 

30 
แห่ง 

33 
แห่ง 

จ านวนสถานพยาบาลแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาหรือส่งเสริมหรือเพ่ิมข้ึน
(ได้รับสถานะรับรองคุณภาพ) 

N/A N/A 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิต-
ภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ 
(ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) สาขาการ
บริการด้านสุขภาพและสังคม 

1.34% N/A 2% 2% 2% 2% 

 
 กลยุทธ์ 
  1.1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและการบริการ 
  1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
  1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร 
        อุตสาหกรรม และบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 
   ในภูมิภาคอาเซียน  และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง (THAILAND 4.0 – Culture 
   and Diversity Linkage Tourism) 

 เป้าประสงค์  
  เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 

 ตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย  3  ปีย้อนหลัง 

19.17% 16.59% 20% 20% 20% 20% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

7.67% 8.49% 10% 10% 10% 10% 

  



๒๘ 
 

 กลยุทธ์ 
  2.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.3 ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง  แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง  รวมถึงสินค้า 
        สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  เช่น  ของที่ระลึกฯ 
  2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  2.5 ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม  และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
  2.6 อ านวยความสะดวก  ความปลอดภัย  แก่นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ  ผลักดันเขตพัฒนา 
   เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย   
   (THAILAND 4.0 - Connectivity) 
 เป้าประสงค์ 
  มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น 

 ตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า
บริเวณด่านชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) 

- 1.38% 9.41% 10% 10% 10% 10% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
ส่งออกของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด 

N/A N/A 5% 5% 5% 5% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
ลงทุนในอตุสาหกรรม 

 7.08% 5.47% 5% 6% 7% 8% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณ
ลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) 
สาขาอุตสาหกรรม 

6.80% N/A 7% 8% 9% 10% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิต-
ภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ 
(ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) สาขาการ
ขายส่ง, ปลีก  การซ่อมแซม 
ยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคล 

5.57% N/A 6% 6% 6% 6% 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิต-
ภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ 
(ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) สาขา
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้
เช่า  และบริการทางธุรกิจ 

-5.38% N/A 2% 2% 2% 2% 

  



๒๙ 
 

กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้ 
   เกิดการค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  3.2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์   ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
  3.4 พัฒนาสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และบริการ  เพ่ือการส่งออก 
  3.5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ 
   ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
  3.6 พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มี 
   การลงทุนในต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  :  ยกระดับการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน  และภาค 
     แรงงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   และนวัตกรรม 
     สู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0 - Automatic  and  Digital Technology) 
 เป้าประสงค์ 
     เพ่ิมผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน  และภาคแรงงาน 
    ทีป่รับเปลี่ยนกระบวนการ  สู่ประเทศไทย 4.0  

 ตัวช้ีวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  
สินค้าชุมชน  และภาคแรงงาน 
ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่ 
ประเทศไทย 4.0 

N/A N/A 10 ราย/ 
ผลิตภัณฑ์ 

10 ราย/ 
ผลิตภัณฑ์ 

10 ราย/ 
ผลิตภัณฑ์ 

10 ราย/ 
ผลิตภัณฑ์ 

 
 กลยุทธ์ 
  4.1  พัฒนาสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และบริการ  โดยใช้นวัตกรรม  
  4.2  ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน 
         (Small  Batch) 
  4.3  ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  4.4  ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม   พาณิชยกรรม 
    อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน  ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  4.5 พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น 
    ประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน  เศรษฐกิจเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตดี  สังคมมีสุข” 

เป้าประสงค์รวม 
 1)  จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ 
      เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 2)  ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน 
 3)  แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหกรรมกีฬาเกิดข้ึนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
 4)  ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง  ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข 
      และการส่งเสริมอาชีพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือการแข่งขันทาง 
   การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด  ตามประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  เพื่อการแข่งขัน 
   ทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : 
 ๑. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food  safety) 
 ๒. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร 

กลยุทธ์/แผนงาน 
 1.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกร  น าไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง 
      รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
 2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร  นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
      ยกระดับสู่ Smart Farmer / Smart Farming 
 3.  พัฒนามาตรฐานแปลง/ฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย  (Food  Safety)  จากสินค้าเกษตร 
 4.  ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร   ตลอดจนน าผลงานวิจัยมา 
      ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร 
 5.  ส่งเสริมธุรกิจ  SMEs / Start Up / Otop / รัฐวิสาหกิจชุมชน 
 6.  ส่งเสริมการตลาด  การประชาสัมพันธ์  และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร 
 
 
 



๓๑ 
 

ตัวช้ีวัด : 
ตัวชี้วดั ค่าฐานปี พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP/PGS/GMS/organic 
เทียบจากจ านวนเกษตรกร 
ท่ีได้รับรองมาตรฐานท้ังหมด 

NA NA 10% 15% 20% 25% 17.5% 

2. พื้นที่ท าการเกษตรกรรม
ยัง่ยืนเพิ่มเติม 

NA NA 5,000 
ไร่ 

10,000 
ไร่ 

15,000 
ไร่ 

20,000 
ไร่ 

50,000 
ไร่ 

3. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อ
ครัวเรือนต่อป ี

NA NA 10% 15% 20% 25% 17.5% 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค ์: 
 ๑. จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นและรายได้จากการท่องเท่ียวทุกสาขาธุรกิจการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 ๒. อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการ (Sport  Tousism)  ได้รับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
 1.  พัฒนา  สินค้า  บริการ  และบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 3.  ส่งเสริมการพฒันาการแหล่งท่องเท่ียวเพื่อคนท้ังมวล  (Tourism  for  all) 
 4.  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา  ต้ังแต่ระดับชุมชน  ถึงระดับประเทศ  ตลอดจนระดับนานาชาติ     และ 
      ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 5.  ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก 

ตัวชี้วัด : 
ตัวช้ีวัด ค่าฐานปี พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2555 2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเท่ียว
เฉลี่ย 3 ป ีย้อนหลัง 

25.46% 8.07% 7.29% 5% 6% 7% 8% 6.5% 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการท่องเท่ียว 
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

40.73% 10.00% 13.58% 12% 14% 16% 18% 15% 

3. ประชาชนเล่นกีฬา
และเข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการเพิ่มขึ้น 

NA 
50,000 

คน 

NA 
52,000 

คน 

NA 
55,000 

คน 

เพิ่มขึ้น 
6,000 

คน 

เพิ่มขึ้น 
8,000 

คน 

เพิ่มขึ้น 
9,000 

คน 

เพิ่มขึ้น 
10,000 

คน 

เพิ่มขึ้น 
30,000 

คน 

 



๓๒ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน  

เป้าประสงค์ : 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
 1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการอนุรักษ์ 
      ฟ้ืนฟู  ปูองกัน  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่      เพื่อคง 
      ความสมดุลของธรรมชาติ  และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 2.  ปูองกันและควบคุมมลพิษ    โดยก าจัดขยะมูลฝอย    และการบ าบัดน้ าเสียที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อ 
      สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 3.  พัฒนาศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     และ 
      บูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
 4.  สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน  และสนับสนุนธุรกิจปุาไม้ที่ถูกกฎหมาย 
 5.  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนปุา 
 6.  ส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของพ้ืนที่  และการอนุรักษ์พลังงาน 

ตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด ค่าฐานปี พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1. สัดส่วนพื้นที่ปุาเพ่ือการ
อนุรักษ์และพ้ืนที่ปุา
เศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น 

1,025,423 
ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
500 
ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
1,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
1,500 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
2,000 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
2,500 

ไร่ 

เพ่ิมข้ึน 
7,000 

ไร่ 
2. สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน ากลับไป
ใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับ
จ านวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 

NA NA 70% 74% 78% 80% 75.50% 

3. ร้อยละของคุณภาพน้ า
ของแม่น้ าท่าจีนที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 

NA NA 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.035% 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ : 
 ๑. ประชาชนในสังคมมีทักษะในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
 3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

กลยุทธ์/แผนงาน 
 1.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  และสามารถเรียนรู้ด้วย 
      ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้  และความสามารถเพ่ิมขึ้น  ได้เข้าถึงแหล่งพัฒนา 
      ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 3.  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพ  และสร้างความตะหนักของชุมชนในด้านการสาธารณสุข 
      เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น 
 4.  ส่งเสริมสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษาและสถาบันการศาสนา  ชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชน 
      ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ  และท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคให้เอ้ือต่อทุกกลุ่มวัย 
 6.  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 7.  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 

ตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าฐานปี พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1. เด็กและเยาวชนมีผล
คะแนนสอบ PISA เฉลี่ย
ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

500 500 510 520 507.5 

2. ผู้ที่ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพและผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

1,500 
คน 

1,500 
คน 

1,500 
คน 

1,500 
คน 

6,000 
คน 

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรอายุ 15-79ปี
มีภาวะน้ าหนักเกิน
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ประชากรอายุ 15-79ปี
ที่ภาวะน้ าหนักเกิน
ทั้งหมด 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

5% 7% 10% 14% 9% 

 
 
 
  



๓๔ 
 

แผนพัฒนาอ าเภอเดิมบางนางบวช  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2564 
เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอเดิมบางนางบวช 
 “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน  เศรษฐกิจเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตดี  สังคมมีสุข”  
พันธกิจ 
 ๑. การส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒. การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓. การสร้างสังคมให้ปลอดภัยและมีความสุข 
 ๔. การสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ของประชาชน 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. ประชาชนทุกสาขาอาชีพของอ าเภอเดิมบางนางบวช  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๒. วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามได้รับการรักษาและสืบทอด 
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประเด็น 
การพัฒนาอ าเภอ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

1. การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ 
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการแข่งขัน
ทางการค้าและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1. เกษตรกรทุกสาขาอาชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.1 ส่งเสริมการลดต้นทุน 
1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
1.3 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

2. พัฒนาการท่องเที่ยว
และการกีฬา เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

1. นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวมากข้ึน 

1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1.2 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความ
น่าสนใจ 

3. การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุ-
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่
ความยั่งยืน 

1. วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนได้รับการฟื้นฟูและ
รกัษาไว้ให้ยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี 
1.2 ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรม 

2.รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
แหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

2.1 รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 
2.2 น าวัชพืชไปใช้ประโยชน์ 
2.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1. ประชาชนชาวอ าเภอ   
เดิมบางนางบวชทั้งเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.1 ส่งเสริมศูนย์เยาวชน 
1.2 ฝึกอบรมองค์กรประชาชน 

2. ประชาชนชาวอ าเภอ   
เดิมบางนางบวชทุกกลุ่มอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัย 
2.2 สนับสนุนให้เยาวชนได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 



๓๕ 
 

ประเด็น 
การพัฒนาอ าเภอ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

4. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

3 .  ปั ญ ห า อ า ช ญ า ก ร ร ม  
ปัญหายาเสพติดลดลง 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 จัดตั้งอาสาสมัครร่วมปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ
ประชารัฐ 

4. ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินในการเดินทาง 

4.1 เพ่ิมความรู้ให้กับประชาชนในการดูแลชีวิต
และทรัพย์สิน 
4.2 ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ เกิดความ
ปลอดภัย 

 

     4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
                                           (พ.ศ. 2566 - 2570)  
วิสัยทัศน์ 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน า  ด้านการผลิตอาหาร  ผลิตภัณฑ์ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การกีฬา  การท่องเที่ยว  การดนตรี  การอาชีพ  ใช้ทรัพยากร-
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  มีคุณภาพชีวิตทีดี่  ประชาชนมีความสุข และปลอดภัย” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์  เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม  และส่งเสริมการส่งออกสินค้า
เกษตรอุตสาหกรรม 
 2.  เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

กลยุทธ์ 
 1.   พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
 2.   สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3.  สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4.  คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 2.  พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
 3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 4.  พัฒนาและสร้างสรรค์ด้านการดนตรีให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
 5.  พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
 6.  ส่งเสริม  และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 
 



๓๖ 
 

กลยุทธ์ 
 1.   ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
 2.  สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
 3.  ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
 4.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ 
 5.  พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
 6.  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
 7.  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
 8.  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายา-
เสพติด  และนโยบายรัฐ 
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy   Thailand ) 
 2.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด 
 4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม  เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
 5.  ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
 7.  ส่งเสริม  สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
 9.  เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ
ต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
 1.  มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 
 3.  การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 
 4.  ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ 
                     ของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
 2.  ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
 3.  บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
กลยุทธ์ 
 1.  การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
 3.  ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
 4.  บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
 5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม  คุณธรรม 
 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
 2.  ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 2.  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 3.  การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
 4.  ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
 5.  ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

 



๓๘ 
 

          (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
 1) วิสัยทัศน์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา คือ “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง” 
 
  พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ 
   ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง 
  4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
   และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน 
  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
  2. ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ 
  3. ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  4. ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา 
  5. การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
  7. การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
  8. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน   หน่วยงานของรัฐ   เอกชน 
      และอ่ืน ๆ  เป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการ (Integration)  
  9. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      และเป็นระบบ 
  10. พิจารณาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 2) ยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นระบบ
สภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 



๓๙ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2 แผนงานการเกษตร 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๒.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ๒.2 แผนงานสาธารณสุข 
    ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    2.6 แผนงานการเกษตร 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2 แผนงานการเกษตร 

 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

 
   3)  เป้าประสงค์ 

๑)  ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
๒)  ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

   ๓)  ปรับปรุง  และพัฒนาการศึกษา 
๔)  การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
๕)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
๖)  การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน 
7)  มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     และเป็นระบบ 

          4)  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  วัดจากคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        ตรวจรับงานจ้าง  จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
   2)  กรณีโครงการด้านอื่น ๆ  วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

 



๔๐ 
 

         5)  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

- การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เช่น  ถนน  ประปา  ไฟฟูาสาธารณะ  รางระบายน้ า  คูน้ า 
เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  และการส่งเสริม 
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพใน 
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

- พัฒนา  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี   
วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

- ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 
  

         6)  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน 
ขุดลอกคู  คลอง 
- ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปา  ไฟฟูา และ
พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพใน 
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

- ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี   
วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตส านึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล   

  

  ๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๔๑ 
 

 เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยง   ซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด  และ
ภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนั้น  ทิศทางการ
บริหารจัดการต าบลจึงต้องสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา  เศรษฐกิจภายในต าบล  เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ  และภาคการเกษตร  ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับ
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไป
พร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing  the  efficiency  and  Development  of  
occupational  sustainable)  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม  ประปา  
ไฟฟูาและสาธารณูปการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  คือการเตรียมความพร้อม
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  ทั้งอาชีพหลัก  โดยเฉพาะเกษตรกร   
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ก าหนดการพัฒนาครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓)  การพัฒนาระบบการศึกษา 
4)  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
6)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

          ๘)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม  ดังนี้ 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๔๒ 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐  ปี 

6 ยุทธศาสตร์ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

และเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร 

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การปรบัสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑3 

พัฒนา 4 ด้าน 
 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
4 ยุทธศาสตร์ 

 

 

1.เศรษฐกจิมลูค่าสูง 
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

 

2.สังคมแห่ง 
โอกาสและ 

ความเสมอภาค 

 
3.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

 

4.ปัจจัยสนับสนุน 
การพลิกโฉมประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรมและบรกิาร 
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียว
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับ 

การท่องเท่ียวให้มีชื่อเสียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ  
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การ
ลงทุน  เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดบัการผลติภาคเกษตรกรรม  

พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน 
และภาคแรงงาน  ปรบัเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิต โดยเน้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม  สูป่ระเทศไทย 4.0 

 



๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 จังหวัดสุพรรณบุร ี
 4 ยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้

มาตรฐาน  เพ่ือการแข่งขันทาง
การค้าและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 
พัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา  เพ่ือ

สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 
 7 ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคู่

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพใน

การศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความ

ต้องการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริม
สถาบันของ

ชาติและการน า
การเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหาร
และบรกิารเพ่ือ
ประโยชน์ของ

ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 

6 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบ

สาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีได้

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา

ให้ตรงกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมงาน

ประเพณี วัฒนธรรม 
และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

2. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

5. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

๑.ประชาชน
ได้รับการ
สาธารณูปโภค 

3.ปรบัปรุง
และพัฒนา
การศึกษา 

4. การ
ด าเนินการให้
ประชาชนมี

7.มีการบริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากร- 

6.การ
ด าเนินการให้
เกิดความ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการ-

เกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การ

แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภคและ

การส่งออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวและการ
กีฬา เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
ระบบ

สาธารณูปโภค
ให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การน าการ

เปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและ

บริการ เพ่ือ
ประโยชน์ของ

ประชาชน 



๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

เป้าประสงค์ 
7  

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
 ก่อสร้างปรบัปรุง
ซ่อมแซม บ ารุง-

รักษาถนน สะพาน
ขุดลอกคูคลอง 

 

กลยุทธ ์
9 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบ

ประปา ไฟฟ้า และ
พัฒนาแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภค 

กลยุทธ์ที่ 3 
การส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
การส่งเสริมการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กลยุทธ์ที่ 6 
ส่งเสริมการศกึษาใน
ระดับปฐมวัยและ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 7 
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม   

จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 8 
สร้างจิตส านึกและความตะ

หนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีไดม้าตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 9 
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลมีการบริหารจัดการที ่
มีมาตรฐานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 



๔๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เป้าประสงค ์

 
 

แผนงาน 

 

   ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพชวีิต  

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

จ านวน 10 โครงการ 
 

จ านวน 76 โครงการ 

 

2. แผนงานการเกษตร 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

1. แผนงาน 
การรกัษาความ

สงบภายใน 

จ านวน  
15 โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

   

 

 

เป้าประสงค ์

 

- ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- ด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
- การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 

 

4. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

2. แผนงาน
สาธารณสขุ 

 

3. แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์

 

5. แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

6. แผนงาน
การเกษตร 

จ านวน  
90 โครงการ 

จ านวน  
15 โครงการ 

จ านวน  
35 โครงการ 

จ านวน  
20 โครงการ 

จ านวน  
11 โครงการ 



๔๗ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

 
 

แผนงาน 

   
จ านวน 50 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์
 

   ปรับปรุง  และพัฒนาการศึกษา 
 

 

แผนงานการศึกษา 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสรมิงานประเพณี  วัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว 
   



๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสรมิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

จ านวน 15 โครงการ 

 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 

 

 

เป้าประสงค ์

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 1. แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

 

    จ านวน 5 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นระบบ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 

2. แผนงาน 
การเกษตร 

 

    จ านวน 8 โครงการ 



๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

1. แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

จ านวน 15 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 
 

  - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ 

  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 

 

2. แผนงาน 
การรกัษาความสงบภายใน 

 

จ านวน 15 โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

3. แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

จ านวน 10 โครงการ 



๕๑ 
 

 (3) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT 
 เพ่ือประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน   และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในภาพรวม 
ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength - S) 
(1) ผู้น าชุมชน  มีศักยภาพ 
(2) สภาพพื้นที่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  มีแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 
(3) เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางได้สะดวก 
(4) อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเท่ียวบึงฉวาก 
(5) มีงานประเพณีท้องถิ่นท่ีได้รับการยอมรับตามนโยบายการท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี  (ประเพณี 

ตักบาตรเทโววัดหัวเขา) 

จุดอ่อน  (Weakness - W) 
(1) ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
(2) บางฤดูกาลเกิดปัญหาน้ าท่วมในเขตพื้นที่ต าบล 
(3) จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ท าให้วัฒนธรรมชุมชนแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ลดน้อยลงไป 

โอกาส (Opportunity - O) 
(1) ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี  เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับต าบล 
(2) เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว  สามารถขยายการจ าหน่ายสินค้าอื่น ๆ  ได้เป็นอย่างดี 
(3) สามารถประชาสัมพันธ์ศักยภาพของต าบลผ่านสื่อวิทยุชุมชนระดับอ าเภอ 

อุปสรรค (Threat - T) 
(1) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง 
(2) พื้นที่ต าบลเป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเท่ียวอื่น  ไม่ใช่จุดท่องเท่ียวหลัก 
(3) หน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างชัดเจน 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและ
บรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ าไ ด้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นท่ีครอบคลุมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้มีอีกจ านวนมาก เช่น 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่น ๆ ภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างท่ัวถึงพื้นท่ีตามแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้ จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการ
ท่ีเคยเสนอมา และด าเนินการจัดท าประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในปีต่อ ๆ ไป 
 
 



๕๒ 
 

 2) ด้านเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม  ต้อง
ลดการผลิต  ลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริม  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือและมีศูนย์จ าหน่ายให้เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 3) ด้านสาธารณสุข 
 ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลก็
ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น จึงต้องมีการเอาใจ
ใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลงจึง
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้
คงอยู่ตลอดไป 
 5) ด้านสังคม 
 ผลกระทบทางด้านสังคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร  ขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา 
รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และป้องกัน
การระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา 
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง 
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ขุดลอก
คลองเพ่ือระบายน้ า ก าจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 
 7) ด้านการเมืองการบริหาร 
 รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  
 
 



๕๓ 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขานั้น     ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปญัหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้าสาธารณะ
และการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. เศรษฐกิจ 1) พืชผลทางการเกษตรตกต่ า - ส่งเสริมอาชีพต่างๆ - ประชาชนกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย 

- ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงดูครอบครัว 

2) ภาคอุตสาหกรรมลด
จ านวนคนงาน 

- ผู้ใช้แรงงานและ 
พนักงานเอกชน 

- ให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 



๕๔ 
 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. สาธารณสุข ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- การสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมแ่ละการระบาด
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
สุขภาพดีขึ้น 

4. การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1) สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง - การศึกษา - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เข้า
กันยุคสมัย 

2) การรักษาเอกลักษณ์ของ 
ชุมชนก าลังสูญหาย 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

เอกลักษณ์ของ
ชุมชนคงอยู่
ตลอดไป 

5. สังคม 1) มีการระบาดของยาเสพติด - สวัสดิการและ
นันทนาการ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

2) ประชาชนต้องการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์  สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ร่างกาย 

6. ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) เกิดมลพิษต่าง ๆ - จิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ใช้ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) วัชพืชมีมากในคู-คลอง - เส้นทางระบายน้ า - คู - คลองในเขต 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมดุล 

7. การเมือง 
การบริหาร 

1) ประชาชนไม่ให้ความสนใจ
การมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขาโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

2) ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและทันสมัย 

มีระบบสารสนเทศ
ที่รวดเร็ว  ทั่วถึง
และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - อบจ. สพ. 
 

การเกษตร กองช่าง ชลประทาน 

2 การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ปภ. 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข - รพ.สต. 
- ปศุสัตว์ 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด - พม. 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด - ศอ.ปส. 
- สภ. 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด สนง.เกษตร 
3 การขยายโอกาสและ

คุณภาพในการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ - โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

4 การส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ อบจ. 

5 การส่งเสริมบริหาร
จัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข - โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด -เพาะช า
กล้าไม้ 

6 การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ปปช. 
การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ปภ. 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด -สนง.พัฒนา
ชุมชน 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 13 หน่วยฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                 แบบ  ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

15 
1 

 
 
 

4,068,000 
45,000 

 
 
 

17 
1 

 
 
 

4,739,600 
115,000 

 
 
 

14 
1 

 
 
 

4,671,500 
85,000 

 
 
 

15 
6 

 
 
 

4,579,000 
740,000 

 
 
 

15 
1 

 
 
 

4,904,800 
65,000 

 
 
 

76 
10 

 
 
 

22,962,900 
1,050,000 

รวม 16 4,113,000 18 4,854,600 15 4,756,500 21 5,319,000 16 4,969,800 86 24,012,900 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคณุภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสังเคราะห ์
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.6 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

3 
18 
3 
7 
 

4 
 

3 

 
 
 

600,000 
500,000 
540,000 
220,000 

 
190,000 

 
150,000 

 
 
 

3 
18 
3 
7 
 

4 
 

3 

 
 
 

600,000 
500,000 
540,000 
220,000 

 
190,000 

 
150,000 

 
 
 

3 
18 
3 
7 
 

4 
 

3 

 
 
 

600,000 
500,000 
540,000 
220,000 

 
190,000 

 
150,000 

 
 
 

3 
18 
3 
7 
 

4 
 

1 

 
 
 

600,000 
500,000 
540,000 
220,000 

 
190,000 

 
100,000 

 
 
 

3 
18 
3 
7 
 

4 
 

1 

 
 
 

600,000 
500,000 
540,000 
220,000 

 
190,000 

 
100,000 

 
 
 

15 
90 
15 
35 

 
20 

 
11 

 
 
 

3,000,000 
2,500,000 
2,700,000 
1,100,000 

 
950,000 

 
650,000 

รวม 38 2,200,000 38 2,200,000 38 2,200,000 36 2,150,000 36 2,150,000 186 10,900,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

10 

 
 
 

3,041,500 

 
 
 

10 

 
 
 

3,041,500 

 
 
 

10 

 
 
 

3,041,500 

 
 
 

10 

 
 
 

3,041,500 

 
 
 

10 

 
 
 

3,041,500 

 
 
 

50 

 
 
 

15,207,500 
รวม 10 3,041,500 10 3,041,500 10 3,041,500 10 3,041,500 10 3,041,500 50 15,207,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงาน
ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

3 

 
 
 

250,000 

 
 
 

3 

 
 
 

250,000 

 
 
 

3 

 
 
 

250,000 

 
 
 

3 

 
 
 

250,000 

 
 
 

3 

 
 
 

250,000 

 
 
 

15 

 
 
 

1,250,000 
รวม 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 15 1,250,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
2 

 
 

30,000 
70,000 

 
 

1 
2 

 
 

30,000 
70,000 

 
 

1 
2 

 
 

30,000 
70,000 

 
 

1 
1 

 
 

30,000 
50,000 

 
 

1 
1 

 
 

30,000 
50,000 

 
 

5 
8 

 
 

150,000 
310,000 

รวม 3 100,000 3 100,000 3 100,000 2 80,000 2 80,000 13 460,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6     การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ 
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 

3 
3 
 

2 

 
 
 

400,000 
115,000 

 
60,000 

 
 
 

3 
3 
 

2 

 
 
 

400,000 
115,000 

 
60,000 

 
 
 

3 
3 
 

2 

 
 
 

400,000 
115,000 

 
60,000 

 
 
 

3 
3 
 

2 

 
 
 

400,000 
115,000 

 
60,000 

   
 
 

3 
3 
 

2 

 
 
 

400,000 
115,000 

 
60,000 

 
 
 

15 
15 

 
10 

 
 
 

2,000,000 
575,000 

 
300,000 

 
รวม 8 575,000 8 575,000 8 575,000 8 575,000 8 575,000 40 2,875,000 

              รวมท้ังสิ้น 78 10,279,500 80 11,021,100 77 10,923,000 80 11,415,500 75 11,066,300 390 54,705,400 
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                                                                                                                                                                                                            แบบ  ผ. 01/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

             โครงการพัฒนา 
             ที่น ามาจาก 
             แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
             และแผนชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

1,386,600 2 625,000 2 743,500 2 171,000 2 525,000 15 3,451,100 

รวมท้ังสิ้น 7 1,386,600 2 625,000 2 743,500 2 171,000 2 525,000 15 3,451,100 
 



 
 

                   60     

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                            แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงท่อน้ํา-
ประปา หมู่ท่ี 1 บ้านเขาครีี  
เริ่มจากบา้นนางสุนิสา  
สริตานนท์   ถึงบ้าน 
นางวรรณี   ขอสินกลาง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ําสําหรับใช้ใน
การอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

วางท่อประปา PVC  
ขนาด 3 น้ิว ช้ัน 8.5  
ยาวรวม 270 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

68,000 - - - - ระยะทางที่
ได้รับการ
ปรับปรุงฯ 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา   
เริ่มจากสะพานปูนวดัหัวเขา  
ถึงสนามแข่งรถ  (ฝั่งขวา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

495,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างหอกระจาย-
ข่าว  หมู่ที่  3  บ้านกระเสยีว  
บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการสื่อสาร  
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างท่ัวถึง 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวสูงรวมไม่น้อยกว่า  
13  เมตร  พร้อม
ระบบกระจายเสียง 
ตามที่แบบกําหนด 

290,000 - - - - หอ- 
กระจายข่าว  
จํานวน  
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง  
ครอบคลมุ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่  3  บ้านกระเสียว  
เริ่มจากที่นานายบุญส่ง   
พุ่มพวง ถึงคลองวัดหัวเขา  
หมู่ที่ 2  (ฝั่งซ้าย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า   
350  ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

147,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม 
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร   
บริเวณวดัไทร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
พื้นที่สําหรับตาก
พืชผลทางการ
เกษตรที่เก็บเกีย่ว 
ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพมากขึ้น 

กว้าง 18.00 เมตร 
ยาว  33.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
594  ตารางเมตร 

350,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรมี
สถานท่ีในการ
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ําพุ   
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บ้าน
นายรัฐไชย์  ทองธนะวิวัฒน์  
ถึงบ้านนางสงวน  นํ้าทิพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  2.50 เมตร 
ยาว  108  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

143,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ําพุ   
เริ่มจากบริเวณที่ดิน 
นางประสิทธ์ิ นํ้าทิพย์   
ถึงถนนลาดยางเดมิที่ดิน 
นายออม  สังข์งาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  23  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

55,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 5 บ้านนํ้าพุ   
เริ่มจากบา้นนางปุ่น  ลําปาน  
ถึงเขาเด่นตาพรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  156 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อย
กว่า 624 ตารางเมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

65,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่  6  บ้านหัวเขา 
สายที่ 1 เริ่มจากคลองทิ้งน้ํา
ถึงบ้านนายตี๋  นํ้าแก้ว 
สายที่ 2 เริ่มจากท่ีนานายยิ่ง 
จันทร์ลอย  ถึงที่นานางน้ําค้าง 
วงษ์บัณฑิต 
สายที่ 3 เริ่มจากท่ีนานางชมพู 
แก้วเรือง  ถึงที่นานายวิชัย  
โพธิ์สุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า   
1,170 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

450,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม 
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างประตู ปิด -
เปิดน้ํา หมู่ที่ 8  บ้านปากดง  
บริเวณท่อยาวฟาร์มหม ู

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างประตูปิด-เปิด
น้ํา  จํานวน  1  จุด 
ตามที่แบบกําหนด 

185,000 - - - - ประตูปดิ-
เปิดน้ํา 
จํานวน  
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากที่นานายปื๊ด  เกตุแก้ว 
ถึงที่นานายฮุ๋ย  วารีนิล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
345 ลูกบาศกเ์มตร 
ตามที่แบบกําหนด 

145,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต  
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากลานตากข้าว  ถึง 
ที่พักสงฆ์ หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  535  เมตร 
ผิวลาดยางหนาไม่น้อย
กว่า 0.04 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

860,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณวัดเขาปู่ถ้ํา  
ถึงประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

วางท่อประปา PVC 
ขนาด 3 น้ิว  ช้ัน 8.5 
เชื่อมต่อระบบประปา
เดิมพร้อมติดตั้งซับเมอร์ส 
ขนาด 2 แรงม้า  
จํานวน  1 เครื่อง 
และตดิตั้งถังพักน้ํา-
ประปา จํานวน 1 แห่ง 

495,000 - - - - ระบบ
ประปา 
จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์  
เริ่มจากบริเวณบ้านนาย 
นําโชค  ธัญญเจริญ  ถึง
บริเวณวดัตรอกตาโพธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ผิวจราจร (ส่วน
ขยาย) ไม่น้อยกว่า 
205 ตารางเมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

135,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
อุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์  บริเวณ 
ประปาถังเชมเปญที่ทําการ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดถังกว้าง 3 เมตร 
ยาว  3.00  เมตร 
สูง 2.40 เมตร หรือ
บรรจุน้ําไดไ้ม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร 

185,000 - - - - จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี   
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสมจิต  สังข์งาม   
ถึงบ้านนางภควรรค  ขุมทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  40  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 72,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีร ี
เริ่มจากบริเวณข้างบ้าน 
นางจันทร์สวย  ทองรอด ถึง 
บ้านนายไสยา  สูงปานเขา 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

ปากกว้าง 2.50 เมตร 
ก้นกว้าง  0.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทาง 24 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 118,800 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี   
เริ่มจากบริเวณเมรุวัดเขาคีร ี
ถึงทางลง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  95  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 212,800 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้านนางสญัญา 
เหล็กเพชร   ถึงบ้าน 
นางประทวน  ประเสริฐ 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  75  เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.30 - 
0.40  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 375,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายละมัย 
          ศิลปชัย 

- เพื่อลดค่า
กระแสไฟฟ้า 
- เพิ่มต้นทุนการ
บริหารจดัการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน   

ก่อสร้างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  3 
จํานวน  2  แห่ง 

- 495,000 - - - จํานวนและ
ขนาดแผง 
โซล่าเซลล ์
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน
ประหยดัค่า
กระแสไฟฟ้า
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
บริเวณบา้นนางหทัยพร 
กาฬภักด ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ท่อกรุ ขนาด 6 น้ิว 
ท่อ PVC ช้ัน 13.5 
ความลึก 90 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 250,000 - - - จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค -
บริโภค อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา-
ประปา  หมู่ที่ 4 บ้านวดัไทร  
บริเวณบา้นนางหทัยพร 
กาฬภักด ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ขนาดความจุถังเก็บน้ํา 
ประปา 15 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ําใต้
ดินและระบบจา่ยน้ํา 
ตามที่แบบกําหนด 

- 750,000 - - - จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค -
บริโภค อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างหอกระจาย-
ข่าว  หมู่ที่ 5 บ้านนํ้าพ ุ
บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ได้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
สูงรวมไม่น้อยกว่า 
13 เมตร  พร้อม
ระบบกระจายเสียง 
ตามที่แบบกําหนด 

- 290,000 - - - จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง
และ
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 7  บ้านฉวาก   
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสําเนียง ทองคํา ถึงบริเวณ 
บ้านนายจักรกฤษณ์  โฉมเชิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 168,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างหอกระจาย-
ข่าว  หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 
บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ได้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
สูงรวมไม่น้อยกว่า 
13 เมตร  พร้อม
ระบบกระจายเสียง 
ตามที่แบบกําหนด 

- 290,000 - - - จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง
และ
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากคลองลาดปลาเคลา้ 
ถึงที่นานายเป็ด  สกุล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
380 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 159,600 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม  หรือ 
สันทนาการตา่ง ๆ 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
3.00 เมตร  ยาวไม-่ 
น้อยกว่า 10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม ่
น้อยกว่า 30 ตร.ม. 
ตามที่แบบกําหนด 

- 150,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
สถานท่ีทํา
กิจกรรมต่างๆ
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.  
บริเวณชายเขาเขียว  ถึง
บริเวณฟาร์มหม ู

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
120 ลูกบาศ์กเมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 50,400 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว   
เริ่มจากที่นานายบุญช่วย 
พวงมาลี  ถึงบ้านนางสมพร 
ศรีสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  114  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 191,500 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 11  
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากหมู่บ้านโป่งดอนแค  
ถึงบริเวณบ้านนายประกจิ 
เมฆฉาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

วางท่อประปา PVC 
ขนาด 3 น้ิว  และ
ขนาด 2 น้ิว ช้ัน 8.5 
ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 1,300 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 314,500 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การขยายเขต 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ และ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน   
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บ้าน 
นายสําเภา  สะระคํา  ถึงที่นา 
นางสมจิตร์  กลิ่นหอม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 420,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ ์  
เริ่มจากบริเวณบ้านนางจําป ี
กาฬภักดี  ถึงบริเวณไร ่
นางสาวไหมพรม  ศรีทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- 432,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี   
เริ่มจากบริเวณบ้านนางเช้ง  
พุ่มเฉลียว  ถึงบริเวณบ้าน 
นายเลย  ธัญญเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 318,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางชะอม  ชูปรารมย์ ถึง 
บริเวณทีด่ินนายสมบัติ  คําถา 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

ปากกว้าง 4.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 495,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว   
บริเวณรอบเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  1,390 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า5,560 ตร.ม 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 280,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

36 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางก้านตอง มะลิทอง  ถึง
บ้านนายสะอาด  ใจเย็น 

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม 
ดวงโคม  และ 
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 264,000 - - ระยะทาง 
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้า
ใช้ได้ทั่วถึง
และ
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นายอุทัย  ทวีสุข  ถึงที่นา 
นางทุติยาภรณ์  เกษรมาลา 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
และใช้ในการ
ระบายน้ํา 

ปากกว้าง 5.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 495,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                



 
 

 
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                69 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ําพุ   
บริเวณรอบเขาเด่นตาพรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  6.00 เมตร 
ยาว  1,270 เมตร 
พร้อมปรับพื้นท่ี 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 334,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบา้นนายเฉลิม 
พวงมาลี   ถึงบริเวณบ้าน 
นางคะนึง  เมฆฉาย 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  110  เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.30 - 
0.40  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 495,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขต 
เสียงตามสายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 
จุดที่ 1เริ่มจากบ้านนายวัลลภ 
ถึงบ้านนางมา  ละมุดเทศ 
จุดที่ 2 เริม่จากถนนรมิบึง 
ถึงบ้านนายจรัญ  แตงโสภา  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์   
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างท่ัวถึง 

ติดตั้งลาํโพง  จํานวน 
6  ตัว  พร้อมเดินสาย
เชื่อมต่อระบบ 
กระจายเสียง 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 50,000 - - ระยะทางหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การขยายเขต 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง
และ
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง   
เริ่มจากถนน 3350 ถึง
บริเวณทีด่ินนางสาวฐิตาพร 
น้ําทิพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 495,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากที่นานายพล  สกลุ 
ถึงที่นานายเนือง  คชกูล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
250 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 105,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว   
เริ่มจากหน้าบ้านนางสมพิศ  
เขาแก้ว  ถึงคูน้ําสาธารณะ 

เพื่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกสบาย 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  55  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 116,500 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างท่อเมนต-์
ประปา  หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากประปาหมู่บ้าน   
ถึงวัดเขาเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-บริโภค  
อย่างเพียงพอ 

วางท่อประปา PVC 
ขนาด 3 น้ิว  ช้ัน 8.5 
ยาวรวม 450 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 95,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบา้นนายท้าว  ขุมทอง 
ถึงบ้านนายสุรินทร์  พวงมาล ี

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  65  เมตร  ลึก 
เฉลี่ย 0.30- 0.40 ม.  
ตามที่แบบกําหนด 

- - 325,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน   
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อให้เกษตรกรมี
พื้นที่สําหรับตาก
พืชผลทางการ
เกษตรที่เก็บเกีย่ว 
ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพมากขึ้น 

กว้าง 30.00 เมตร 
ยาว  60.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800  ตารางเมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - 804,000 - - จํานวน 
1  แห่ง 

เกษตรกรมี
สถานท่ีในการ
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี   
เริ่มจากบริเวณบ้านนายเลย 
ธัญญเจริญ ถึงบริเวณที่ดิน 
นางสุนิสา  สริตานนท์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 495,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณที่ดินนายสมบตั ิ
คําถา  ถึงบริเวณที่ดิน 
นางสันทนา  ศรีสมวงษ ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

ปากกว้าง 4.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 450,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากท้ายคลองหก 
ถึงที่นานายอํานวย  รัตนสิงห ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
250 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 105,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณที่นา 
นางทุติยาภรณ์  ทวีสุข  ถึง 
ที่นานางประหยัด  แสงพันธ์ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บนํ้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร  
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ํา 

ปากกว้าง 5.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 495,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงคอสะพาน 
หมู่ที่ 5  บ้านน้ําพุ 
สถานท่ีจุดไปท้ายน้ําฉวาก 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
600 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 252,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง 
หมู่ที่ 5  บ้านน้ําพุ 
บริเวณทางแยกบ้านนายเสวก 
กาญจนสวสัดิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
100 ลูกบาศ์กเมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 42,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบา้นนางคะนึง 
เมฆฉาย  ถึงบ้านผู้ใหญ ่
วรากร  บุญประเสริฐ 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  110  เมตร   
ลึกเฉลีย่ 0.30 -  
0.40 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 495,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงท่อประปา   
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณสี่แยกปากดง   
ถึงบ้านนายสมศักดิ์  นํ้าแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-บริโภค  
อย่างเพียงพอ 

วางท่อประปา PVC 
ขนาด 3 น้ิว  ช้ัน 8.5 
ยาวรวม 510 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 128,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ 
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา   
เริ่มจากบา้นนางฉลอง 
สูงปานเขา  ถึงบ้าน 
นายประสิทธ์ิ  สูงปานเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  172  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 365,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างท่อเมนต-์
ประปา  หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
เริ่มจากบา้นนายชาลี   
จงมีทรัพย์มาก   
ถึงบ้านนางบังอร  สวนมะล ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-บริโภค  
อย่างเพียงพอ 

วางท่อประปา PVC 
ขนาด 3 น้ิว  ช้ัน 8.5 
ยาวรวม 1,300 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 330,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว   
เริ่มจากที่นานายเบ๋อว  สกุล 
ถึงที่นานางจุฑาทิพย์ 
มงคลทิพย์วาร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  200 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า  800 ตร.ม. 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 68,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายประชาสัมพันธ์ประจํา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 
  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์   
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างท่ัวถึง 

ติดตั้งลาํโพง  จํานวน 
10  ตัว  พร้อม
เดินสายเช่ือมต่อระบบ 
กระจายสัญญาณเสยีง 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 105,000 - ระยะทางหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง
และ
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา   
เริ่มจากที่พักสงฆ์ หมู่ที่ 10 
ถึงท้ายเขามณฑป 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  6.00 เมตร 
ยาว  250  เมตร 
ถมดินบดอัดแน่น 
ลงหินคลุก 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 350,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน   
เริ่มจากบา้นนางวาสนา 
ศานุทิต  ถึงบริเวณที่ดิน 
นางมณี  ศรีประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  220  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 498,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ ์  
เริ่มจากบริเวณไร่นางสาว 
ไหมพรม  ศรีทอง  ถึงบริเวณ
ไร่นางเสง่ียม  แก้วจันทร ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  179  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - 401,000 - ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี   
เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสุนสิา  
สริตานนท์  ถึงบริเวณที่ดิน
นางวรรณี  ขอสินกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  190  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 495,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณที่ดิน 
นางสันทนา  ศรีสมวงษ์   
ถึงบริเวณบ่อน้ําซับ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

ปากกว้าง 5.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 495,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่
กักเก็บนํ้า
เพิ่มขึ้นและ 
ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ํา  หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
บริเวณบา้นนายสะอาด เกดิโต 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

ติดตั้งท่อระบายน้ํา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 8 เมตร 

- - - - 25,000 จํานวน  1  จุด ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณที่นา 
นายอํานวย  มะลิทอง 
ถึงที่นานายชาย  ขาวเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
90 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 37,800 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา   
เริ่มจากบา้นนายพิศาล 
อินทรชิต  ถึงบริเวณที่นา 
นายสะเล็ม  อุ่นสมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  260  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 470,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา   
เริ่มจากบา้นนางฉลอง  
สูงปานเขา    ถึงบ้าน 
นายประสิทธ์ิ  สูงปานเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  172  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 385,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

68 โครงการลงลูกรังพร้อมบดอัด 
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
เริ่มจากเขตตดิต่อตําบลหัวนา 
-ฝั่งเหนือ  ถึงคลอง มอ. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า  
700 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 294,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการลง
ลูกรัง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง   
เริ่มจากบริเวณที่ดิน 
นางสาวฐิตาพร   นํ้าทิพย์   
ถึงบริเวณเขาโกงกาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 345,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากที่พักสงฆ์  ถึงบริเวณ 
บ้านนางพนอ  เกตุแก้ว 

เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ํา 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  100  เมตร   
ลึกเฉลีย่ 0.30 -  
0.40 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 495,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

- ลดปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา   
เริ่มจากที่นานางเกสร  ปานครีี    
ถึงบริเวณที่นานางละออง 
ปานคีร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  175  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 495,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

76 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน   
เริ่มจากบริเวณที่ดินนางมณี  
ศรีประสิทธ์ิ  ถึงเชิงเขาโกงกาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  220  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 498,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน   
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมบา้น
นางศรีไพร  บุญมี   ถึงบริเวณ
บ้านนางชุลี สิมา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  49  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 90,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม 
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน   
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. ท่ีนา  
นางสมจิตร์  กลิ่นหอม ถึง
บริเวณที่นานายลือ ทันมา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 495,000 ขนาดหรือพ้ืนท่ี
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม 
ขนส่งที่ดี 
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

75 โครงการจดัทําป้ายช่ือหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
สถานท่ีติดตั้ง ทางเข้าหมู่บ้าน
โป่งดอนแค 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก-สบายใน
การสญัจร 

ติดตั้งป้ายช่ือ
หมู่บ้าน 
จํานวน  1  แห่ง 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 35,000 จํานวน 
1  แห่ง 

ประชาชน
สัญจรด้วย
ความสะดวก-
สบายมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 12   
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
บริเวณวดัตรอกตาโพธ์ิ 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ําใช้อุปโภค-
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ท่อกรุ  ขนาด 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ช้ัน 13.5 
ความลึก 90 เมตร 
ตามที่แบบกําหนด 

- - - - 250,000 จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 76  โครงการ - - 4,068,000 4,739,600 4,671,500 4,579,000 4,904,800 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
 1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคูน้้า  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร   
เริ่มจากหลังโรงเรียนวดัไทร 
ถึงคลองทิ้งน้้า 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20 -2.40 เมตร 
ก้นกว้าง 0.30 - 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 - 1.50 เมตร  
ยาวรวม 730 เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

45,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง  

2 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากที่นานางส้าราญ 
หอมยามเย็น  ถึงที่นา 
นางสาวบ้ารุง  ขุมทอง 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20 -2.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 - 1.20 เมตร 
ลึก 0.60 - 1.50 เมตร  
ยาวรวม 1,480 เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- 115,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 7  บ้านฉวาก 
เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง 4  
ถึงที่นานายสอย  ศรีโมรา 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20 -3.00 เมตร 
ก้นกว้าง 0.30 - 1.00 เมตร 
ลึก 0.60 – 1.20 เมตร  
ยาวรวม 1,100 เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - 85,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณที่นา 
นายส้าเนา  ขยันสะการ   
ถึงถนน ค.ส.ล. บ้าน 
นางประณตี  โตยอด 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.50 -3.20 เมตร 
ก้นกว้าง 0.50 - 1.00 เมตร 
ลึก 0.60 - 1.00 เมตร  
ยาวรวม  1,300  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 125,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกบ่อยืม 
หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางก้านตอง  มะลิทอง   
ถึงท้ายคลองหก 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 8.00-10.00เมตร 
ลึก 1.50 - 2.00 เมตร  
ยาวรวม  1,575  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 275,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
เริ่มจากที่นานายทศ  
พวงมาลี  ถึงที่นา 
นายเสวย  น้้าทิพย ์

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20-2.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 - 1.20 เมตร 
ลึก 0.60 - 1.50 เมตร  
ยาวรวม  585  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 40,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
เริ่มจากที่นานายนิรันดร ์
งามข้า  ถึงที่นา 
นายทองพูน  สุขแสง 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20-3.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 - 1.20 เมตร 
ลึก 0.60 - 1.50 เมตร  
ยาวรวม  820  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 70,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกคูน้้า  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว  
เริ่มจากไรล่าดปลาเคล้า  
ถึงสะพานข้ามคลองอีเป็ด 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20-3.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 - 1.20 เมตร 
ลึก 0.60 - 2.00 เมตร  
ยาวรวม  1,654  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 135,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคูน้้า  
หมู่ที่11บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายซิว  
ถึงท่อไซฟอน 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20-3.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 - 1.20 เมตร 
ลึก 0.60 - 2.00 เมตร  
ยาวรวม  1,670  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 95,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคูน้้า  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว  
เริ่มจากคลองอีเป็ด  
ถึงคลองหก 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ขนาดปากกว้าง 2.20-4.00 เมตร 
ก้นกว้าง 0.30 - 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 - 1.50 เมตร  
ยาวรวม  600  เมตร   
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 65,000 ขนาดหรือ
พื้นที่คูท่ี
ได้รับการ 
ขุดลอก 

การส่งน้้า
ระบายน้้า
เพื่อการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ - - 45,000 115,000 85,000 740,000 65,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเยียวยา
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ประชาชนในต าบล
หัวเขา  จ านวน 
12  หมู่บา้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ประสบภยัที่ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ  
อปพร. และประชาชน 

ฝึกอบรม  
อปพร. และ 
ประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที ่

จัดตั้งด่านตรวจฯ 
ในช่วงเทศกาล 
ส าคัญ ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 20 ของ
จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

อุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลหัวเขา
ลดลง 

ส านักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 
และโรคระบาด 

ประชาชนในต าบล
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับการ
ป้องกัน การควบคุม
การแพร่และระงับ
การระบาดของ
โรคตดิต่อ โรค
ระบาด 

กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและโรค
ที่เกิดจากยุงเป็น
พาหะ 

ประชาชนในต าบล
หัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
รณรงค ์
ป้องก้น 

ประชาชนไดร้ับการ
ป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคที่เกิด
จากยุงเป็นพาหะ 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อให้สัตว์เลี้ยงและ
ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ฯ และฉดี
วัคซีนให้กับสุนัข
และแมวในต าบล
หัวเขา 
12 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90
ของจ านวน
สุนัขและแมว
ที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 

ประชาชน  พร้อม
ทั้งสุนัขและแมว
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้าน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

เพื่อให้ทราบจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
ต าบลหัวเขา 

จ้างคนส ารวจ
จ านวนสุนัขและ
แมวในเขตต าบล
หัวเขา   
12 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90
ของจ านวน
สุนัขและแมว
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

หน่วยงานมีข้อมูลใน
การบริหารจัดการ 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
ที่มีภาวะตดิเตยีง 
ติดบ้าน 

เพื่อส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุท่ีมีปญัหา
ทางการเคลื่อนไหว 

จัดอบรมผู้สูงอายุ
หรือผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
อบรม 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะตดิ
เตียงติดบา้นได้รับ
การดูแลอย่างถูกวิธี
และมสีุขภาพดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

6 โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพ้ืนฐาน
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือ
ผู้ประสบภยัเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง 

จัดอบรมฯ 
จ านวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
อบรม 

ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง  และมีความ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

 

7 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครี ี

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 
บ้านเขาคีร ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

 
 
 

    
       



 
 

 

        

        84 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

ประชาชน 
หมู่ที่ 2 
บ้านหัวเขา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

9 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

ประชาชน 
หมู่ที่ 3 
บ้านกระเสียว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

10 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

ประชาชน 
หมู่ที่ 4 
บ้านวัดไทร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

11 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพ ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

ประชาชน 
หมู่ที่ 5 
บ้านน้ าพุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

ประชาชน 
หมู่ที่ 6 
บ้านหัวเขา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

13 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

ประชาชน 
หมู่ที่ 7 
บ้านฉวาก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

14 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

ประชาชน 
หมู่ที่ 8 
บ้านปากดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

15 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

ประชาชน 
หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเขียว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

ประชาชน 
หมู่ที่ 10 
บ้านหัวเขา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

17 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 11  
บ้านหนองกระด่าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

ประชาชน 
หมู่ที่ 11  บ้าน 
หนองกระด่าน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

18 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 12  
บ้านตรอกตาโพธิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะ-
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

ประชาชน 
หมู่ที่ 12  บ้าน 
ตรอกตาโพธ์ิ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการพระ-
ราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

รวม  18  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ด้านส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนในต าบล
หัวเขา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และกรณีผู้
ประสบ
อัคคีภัยที่ไม่
เข้าข่ายภัย
พิบัติ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ต าบลหัวเขา 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผูดู้แลคน
พิการ 

คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคน
พิการและ
ผู้ดูแล ท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ผู้พิการได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลหัวเขา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 
12 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรม/ 
อบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
อบรม 

ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
 

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

จัดกิจกรรม/ 
อบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
อบรม 

ปัญหา
อาชญากรรม
ในพื้นที่ลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการรณรงคป์้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
พื้นทีจ่ังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ศอ.ปส. 
จ.สพ. 

อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมของ 
ศอ.ปส.จ.สพ
. 

ปัญหายาเสพ
ติดลดน้อยลง 

ส านักปลดั 

4 โครงการตามแนว
พระราชด าริหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ยึดหลักตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม
ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 12 
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอาชีพเสรมิ
ให้กับนักเรียน  
นักศึกษา  และเยาวชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ในการประกอบ
อาชีพเสริมตา่ง ๆ 

จัดอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน 
นักศึกษา และ
เยาวชนมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพเสริมเลี้ยง
ตนเอง 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสรมิ
อาชีพกลุ่มสตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรีมี
อาชีพและสรา้ง
ผลิตภณัฑ ์

จัดอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรี
สามารถ
ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

7 โครงการเสรมิสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ
ด้วยธรรมะ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

ผู้สูงอายุในต าบล
หัวเขา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 
ของจ านวน
ผู้สูงอายุใน
ต าบลหัวเขา 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิต ท่ีดี 
ด าเนินชีวิตด้วย
ความสุข 

ส านักปลดั 
 

รวม       7  โครงการ           -          - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000       -          -  
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต าบล 
หัวเขาคัพ 
 

เพื่อให้เยาวชน
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะใน
ด้านกีฬาฟุตบอล 

เด็กและเยาชน
ต าบลหัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ทักษะด้าน
ฟุตบอล 

เด็กและเยาวชน
สนใจด้านกีฬา
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการสนับสนุน
นักกีฬา เพื่อร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายนอก 

เพื่อให้นักกีฬาใน
พื้นที่ได้เข้าร่วม
การแข่งขันใน
ระดับอ าเภอ 
จังหวัด ประเทศ 

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน  
จ านวน  
12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักกีฬามี
ประสบการณ์ใน
การแข่งขันกีฬา
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม 
การออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบล
หัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ได้ออกก าลัง
กายเป็น
ประจ า 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่ดี แข็งแรงข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม 4  โครงการ - - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.6 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีด้านเกษตรกร 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

เกษตรกรในต าบล
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยได้รับ
การช่วยเหลือใน
การประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิธีท าปุย๋หมัก
ชีวภาพและ
สารอินทรีย ์

เพื่อให้เกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิต
ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร 

จัดกิจกรรม/อบรม 
จ านวน  1  ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 - - จ านวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนการผลิตมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

เพื่อให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวไม่
ต้องซื้อมาบริโภค 

จ านวน  1  ครั้ง 25,000 25,000 25,000 - - จ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไม่
ต้องเสียรายจ่าย
ในการซื้อพืชผัก
สวนครัว 

ส านักปลดั 

รวม     3  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 100,000 100,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 4 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหต้รงกับความต้องการของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้เยาวชน
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เยาวชนน าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ต าบลหัวเขา 

เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความคดิ
สร้างสรรค ์

จัดโครงการ 
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีทักษะ 
ความคิดและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต. 
จ านวน 2 แห่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

เด็กปฐมวัยไดร้ับ
การพัฒนา  กล้า
แสดงออก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต. 
จ านวน2 แห่ง 

392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
จัดการตาม
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

5 โครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน 
บ้านปากดง 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

6 โครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัฉวาก 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน 
วัดฉวาก 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

7 โครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัไทร 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน 
วัดไทร 

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัน้ าพ ุ

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน 
วัดน้ าพุ 

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัหัวเขา 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน 
วัดหัวเขา 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

10 โครงการอุดหนุนส าหรับ
อาหารเสริม (นม)   
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารโปรตีน 

เด็กเล็ก  เด็ก
อนุบาล และเด็ก 
ป.1 -ป.6 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขต
ต าบล 

822,500 822,500 822,500 822,500 822,500 ร้อยละ 100
ของจ านวน
นักเรียนท่ีมี
สิทธิ 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

รวม 10  โครงการ - - 3,041,500 3,041,500 3,041,500 3,041,500 3,041,500 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ 
 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีส าคญั
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

จ านวน  
1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน  
1 โครงการ 

ประชาชนไดส้ืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญผูู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

จ านวน 
1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
1 โครงการ 

ประชาชนไดส้ืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
3 โครงการส่งเสริม

ประเพณีในวันส าคญั
ทางศาสนา 
 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ประชาชนใน
ต าบลหัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วมสบืสาน
ประเพณีในวันส าคญัทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม 3  โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 5 การส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติสูค่วามยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 
 

เพื่อลดปรมิาณขยะ
ในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

 
รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 5 การส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสูค่วามยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม ้
วันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
และของชาต ิ
 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว 

- จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม ้
- ประชาชนใน
ต าบลหัวเขา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา-
กษัตริย์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฟื้นฟูและ
รักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ถูก
ท าลาย 

จัดอบรม/กิจกรรม 
จ านวน  1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่
กับต าบลหัวเขา
ตลอดไป 

ส านักปลดั 
 

รวม       2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 50,000 50,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารและบรกิารเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม 
สัมมนา  พัฒนา
ศักยภาพและศึกษา- 
ดูงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
ในการท างาน 

จ านวน 1 ครั้ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
น าความรู้มา
พัฒนาต าบล 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกัน และการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู ้

จัดฝึกอบรมฯ
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

องค์กรมีความ
โปร่งใสปราศจาก 
การทุจริต 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดอบรมฯ 
จ านวน  1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใช้หลัก
คุณธรรมจริยธรรม
ด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม        3  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารและบรกิารเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัต ิ

เพื่อให้จิตอาสามีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

ฝึกอบรมฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิ

ส านักปลดั 
 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิ-
ภาพศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 
หรือ ด าเนินการเอง 

จ านวน  1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 ศูนย์ฯ การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

ส านักปลดั 

3 โครงการปกป้อง
สถาบัน สันต ิ
สามัคค ี
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ใหอ้ าเภอเดมิบาง- 
นางบวช 

อุดหนุน
งบประมาณ
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมีความ
รักความสามัคคี
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 - - - 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารและบรกิารเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ปัญหาความ
ต้องการ  มาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน  
12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ของสัดส่วน
ประชาคม
ระดับต าบล 

ปัญหาของ
ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไข 

ส านักปลดั 

2 โครงการเสรมิสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึก
ที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในต าบล 

จัดกิจกรรมฯ
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนลด
การทะเลาะเบาะ
แว้ง 
- ปัญหาร้องเรียน
ลดน้อยลง 

ส านักปลดั 

รวม     2  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                         แบบ ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี   
เริ่มจากบริเวณบ้านนายไล้  
น้้าแก้ว   ถึงบ้านนายรุ้ง   
โมลาวัน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  95  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

160,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ด ี
ได้มาตรฐาน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

  2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี   
เริ่มจากบริเวณหน้าวัดเขาคีรี  
ถึงที่นานางสมคิด  น้้าแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า   
250 ลูกบาศกเ์มตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

105,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ด ี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

  3 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 5 บ้านน้้าพุ   
เริ่มจากบา้นนายวิชัย  ขุมทอง  
ถึงถนน ค.ส.ล. บ้าน 
นางส้าเนียง  ศรีสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  187  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า 748 
ตารางเมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

63,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ด ี
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่  7  บ้านฉวาก 
สายที่ 1  เริ่มจากท่ีนานาย 
อ้าพล  สุขโข  ถึงที่นานาง
ส้าอาง สมตัว (ฝั่งตะวันตก) 
สายที่ 2  เริ่มจากท่ีนานาย 
อ้าพล  สุขโข  ถึงที่นานาง
ส้าอาง สมตัว (ฝั่งตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า   
1,170 ลูกบาศก์
เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

450,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ 
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ด ี
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

  5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง   
เริ่มจากถนน  3350  ถึง 
บ้านนายจ้านง  นกเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่ง 

ปริมาตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า   
180 ลูกบาศกเ์มตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

75,600 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ด ี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

  6 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง  
เริ่มจากท่อนายแกละ  นรสิงห ์
ถึงที่นานายทศ  พวงมาลี 
 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลน
น้้า 

ขนาดปากกว้าง 
2.20 - 3.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.60 -
1.20 เมตร  
ลึก 0.60-1.50เมตร 
ยาวรวม1,450 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

87,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การขุดลอก 

เกษตรกรมีน้้า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

  7 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว  
เริ่มจากไรล่าดปลาเคล้า 
ถึงที่นานายฮุ๋ย  วารีนิล 
 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลน
น้้า 

ขนาดปากกว้าง 
5.00 - 9.50 เมตร 
ก้นกว้าง 1.50 - 
5.70 เมตร  
ลึก 1.50-1.75เมตร 
ยาวรวม2,990 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

446,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การขุดลอก 

เกษตรกรมีน้้า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  8 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 5  บ้านน้้าพุ 
บริเวณประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ท่อกรุ ขนาด 6 น้ิว 
ท่อ PVC ช้ัน 13.5 
ความลึก 90 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- 250,000 - - - จ้านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค -  
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

  9 โครงการปรับปรุงลานตาก 
พืชผลทางการเกษตร 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา   
 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีสถานท่ี
ส้าหรับตากพืชผลทางการ
เกษตรที่เก็บเกีย่ว 

กว้าง  20.00 เมตร 
ยาว  40.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800ตารางเมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- 375,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรมี
สถานท่ีตาก
พืชผลเกษตร 
ผลผลติมี
คุณภาพมาก
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

 10 โครงการขุดสระน้้า 
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี  
บริเวณหลังโรงสีชุมชน 
 

เพื่อส้ารองน้้าไว้ใช้ส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค  แก้ปัญหา
การขาดแคลนน้้า 

ขุดสระแล้วมีพื้นที่
ปากสระไม่น้อยกว่า 
800  ตารางเมตร 
ลึกเฉลีย่ 5.00 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - 178,500 - - จ้านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งน้้าใน
การอุปโภค-
บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

 11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
อุปโภค-บริโภค  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา  
บริเวณแยกไปบ้านกระเสียว 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค-บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคาร 
ถังเก็บน้้า ขนาด 
5.00 x 5.00 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้้า 
จ้านวน  4  ใบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - 565,000 - - จ้านวน 
1  แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ในอุปโภค 
-บริโภค 
เพิ่มมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 12 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว  
เริ่มจากศาลเจ้าพ่อ 
เขาเขียว 
ถึงที่นานายเป็ด  สกุล 
 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้้าไว้ใช้เพื่อ 
การเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ปากกว้าง 2.50 -
4.50 ม. ก้นกว้าง 
0.60 - 1.20 ม.  
ลึก 0.80 - 2.00 ม. 
ยาวรวม  780 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 60,000 - ขนาด
หรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับ
การขุด
ลอก 

เกษตรกร
มีน้้าไว้ใช้
ในการ-
เกษตร
เพิ่มมาก
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

 13 โครงการขุดลอกคูน้้า 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว  
เริ่มจากไรล่าดปลาเคล้า 
ถึงที่นานายสิงห์   
ทองรอด 
 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้้าไว้ใช้เพื่อ 
การเกษตร 
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า 

ปากกว้าง 2.20 -
3.50 ม. ก้นกว้าง 
0.60 - 1.20 ม.  
ลึก 0.60 - 2.00 ม. 
ยาวรวม 1,600 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - 121,000 - ขนาด
หรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับ
การขุด
ลอก 

เกษตรกร
มีน้้าไว้ใช้
ในการ-
เกษตร
เพิ่มมาก
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

 14 โครงการจดัท้าป้ายช่ือ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านเขาเขียว  สถานท่ี
ติดตั้งบรเิวณทางแยก
ถนน 3350 
ไปหมู่บ้านเขาเขียว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก-
สบายในการสัญจร 

ติดตั้งป้ายช่ือหมู่บา้น 
จ้านวน  1  แห่ง 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 35,000 จ้านวน 
1  แห่ง 

ประชาชน
สัญจรด้วย
ความ
สะดวก-
สบาย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

 15 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
บริเวณลานตากข้าว 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ส้าหรับท้า
กิจกรรม  หรือ 
สันทนาการตา่ง ๆ 

เทคอนกรีตรอบอาคาร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
530  ตร.ม.  พร้อม
ก่อสร้างห้องน้้า 
จ้านวน  2  ห้อง 

- - - - 495,000 จ้านวน 
1  แห่ง 

ประชาชน
มีสถานท่ี
ท้า
กิจกรรม
ได้มากข้ึน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

รวม 15  โครงการ - - 1,386,600 625,000 743,500 181,000 530,000 - - -  
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                                           แบบ ผ. 02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครี ี
เริ่มจากโรงสศีิริไพโรจน ์
ถึงบ้านนายชาตรี  น้้าทิพย ์
 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค่า้คืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมและ
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

2,587,500 2,587,500 2,587,500 2,587,500 2,587,500 ระยะทางที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน 
สัญจรยาม
ค่้าคืนอย่าง
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากเมรุวดัหัวเขา  ถึง
บริเวณที่นานายเรยีน  
น้้าแก้ว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

2,210,000 2,210,000 2,210,000 2,210,000 2,210,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากแยกถนน 3350  
ถึงบริเวณบ้านนายแสวง 
คงวิเชียร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ผิวจราจร 
(ส่วนขยาย) ไม่
น้อยกว่า 2,600 
ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน- 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว 
เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง 6 
กม.ที่ 4+060  ถึงบริเวณ
บ้านนางก้านตอง  มะลิทอง 
กม. ท่ี 5+650 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,590 เมตร
ผิวลาดยางหนา 
ไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง 
  ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
คลอง 6ซ มอ. เริม่จากถนน-
ลาดยางเดิมบริเวณที่ดินนาง
จ้าลอง  ธัญญเจริญ  หมู่ที่ 3 
บ้านกระเสียว ถึงบริเวณ
ถนนคันคลองทิ้งน้้าเลียบ
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 
หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง
ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
คลอง ร 2 ข.   
เริ่มจากถนนคันคลองทิ้งน้้า 
หมู่ที ่4 บ้านวัดไทร   
ถึงสะพานข้ามคลองอีเป็ด 
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 6,273 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

16,450,000 16,450,000 16,450,000 16,450,000 16,450,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
โซล่าเซลล์  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
บริเวณภายในหมูบ่้านวัดไทร 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค่า้คืน 

ติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน 
สัญจรยาม
ค่้าคืน
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

- อบจ.สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 

8 โครงการก่อสร้างถนน- 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณบ้านพัก
ชลประทาน  ถึงทางแยก 
ถนน 3350   บริเวณ 
สะพานข้ามคลอง มอ. 

เพื่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,840 เมตร
ผิวลาดยางหนา 
ไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

6,624,000 6,624,000 6,624,000 6,624,000 6,624,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
สัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรได้
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง 
  ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 

9 โครงการก่อสร้างถนน- 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณบ้านพัก-
ชลประทาน  ถึงบ้าน 
นางชะมด  โพธ์ิรัง 

เพื่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ผิวลาดยางหนา 
ไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
สัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรได้
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง 
  ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 

10 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
บริเวณข้ามคลอง มอ. 
เชื่อมต่อถนนหมายเลข 
3496 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบท่ีก้าหนด 
จ้านวน  1  แห่ง 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 จ้านวน 
1  แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง
ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
คลองชลประทาน  เริ่มจาก
บริเวณถนนคันคลองทิ้งน้้า 
หมู่ที ่5 บ้านน้้าพุ ถึงถนน-
ลาดยางเดิมบริเวณสะพาน
ท้ายน้้า  หมู่ที่ 1 บ้านเขาครี ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,717 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

12,653,000 12,653,000 12,653,000 12,653,000 12,653,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณที่นา 
นายสะเล็ม  อุ่นสมบูรณ ์
ถึงบริเวณฟารม์ไก ่
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,740 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากประปาหมู่บ้าน ถึง 
บริเวณถนน  3350 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ผิวจราจร 
(ส่วนขยาย) ไม่
น้อยกว่า 1,680 
ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางเบญจา  พวงงาม ถึง 
บริเวณบา้นนายพิศาล  
อินทรชิต 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ผิวจราจร 
(ส่วนขยาย) ไม่
น้อยกว่า 1,920 
ตารางเมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 
เริ่มจากเขตตดิต่อต้าบล 
หัวนา (ฝั่งเหนือ)  ถึง 
บริเวณคลอง มอ. 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,143 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากคลองลาดปลาเคลา้ 
ถึงหมู่บ้านเขาเขียว 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค่า้คืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมและ
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

3,162,500 3,162,500 3,162,500 3,162,500 3,162,500 ระยะทางที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน 
สัญจรยาม
ค่้าคืน
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณเขามะครึก 
ถึงที่นานางมาลัย  คชกูล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
โซล่าเซลล์  
หมู่ที่11 บ้านหนองกระด่าน 
สถานท่ีก่อสร้าง   
บริเวณทางเข้าคลอง 5 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค่า้คืน 

ติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน 
สัญจรยาม
ค่้าคืน
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

- อบจ.สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที่ 11บ้านหนองกระดา่น 
เริ่มจากท้ายเขาโกงกาง ถึง 
บริเวณเขตตดิต่อ หมู่ที่ 8 
บ้านปากดง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก-
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 750 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบท่ีก้าหนด 

2,437,500 2,437,500 2,437,500 2,437,500 2,437,500 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน- 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี  
หมู่ที่ 11บ้านหนองกระดา่น 
เริ่มจากสะพานหนา้วัดน้้าพ ุ 
ถึงคลอง 5 (ถนน 3350) 

เพื่อการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร
ผิวลาดยางหนา 
ไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

4,038,000 4,038,000 4,038,000 4,038,000 4,038,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
สัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตรได้
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

- อบจ. สพ. 
- ทางหลวง 
  ชนบท 
- งบฟังก์ช่ัน 

21 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ ์
เริ่มจากบา้นนางจ้าเนียง 
รุ่งเรือง ถึงบ้าน 
นายประคอง  พัฒนศร ี

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรยามค่า้คืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมและ
อุปกรณ์ประกอบ 
ตามที่แบบก้าหนด 

3,910,000 3,910,000 3,910,000 3,910,000 3,910,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชน 
สัญจรยาม
ค่้าคืน
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

- อบจ. สพ. 
- งบฟังก์ช่ัน 

รวม 21  โครงการ - - 95,830,500 95,830,500 95,830,500 95,830,500 95,830,500 - - - 
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แบบ  ผ. 03 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

   
  ที่ 

       
      แผนงาน 

   
   หมวด 

         
       ประเภท 

              เป้าหมาย 
       (ผลผลติของครุภณัฑ์) 

                                     งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
    หลัก 

    2566 
    (บาท) 

    2567 
    (บาท) 

    2568 
    (บาท) 

    2569 
     (บาท) 

   2570 
    (บาท) 

   1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก่าลังเครื องยนตส์ูงสุดไม่ต า่
กว่า 110 กิโลวตัต์ แบบเปดิข้าง- 
เทท้าย  จ่านวน  1  คัน 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ  
4 ลูกบาศก์หลา 
2) พื้นตัวถังท่าด้วยแผ่นเหล็กอาบ
สังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
3) มีบานเลื อนขึ้น-ลงได้ข้างละ  
2 บาน 
4) มีประตูเปดิ-ปิด ชนิดล็อกได ้
2 บาน 
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 
6) มีอุปกรณ์สญัญาณไฟ  

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 กอง
สาธารณสุข 
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  ที่        แผนงาน   หมวด         ประเภท 
              เป้าหมาย 
       (ผลผลติของครุภณัฑ์) 

                                     งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
    หลัก 

    2566 
    (บาท) 

    2567 
    (บาท) 

    2568 
    (บาท) 

    2569 
     (บาท) 

   2570 
    (บาท) 

   2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่า
กว่า 6,000 ซซีี หรือก่าลังเครื อง-
ยนต์สูงสดุไม่ต ่ากว่า170 กิโลวัตต ์
แบบอัดท้าย จ่านวน 1 คัน 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า10ลูกบาศก์เมตร 
และสามารถรับน้่าหนักมลูฝอยได ้
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรมั 
2) ตัวถังท่าด้วยเหล็กหนาไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร  พื้นหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร 
3) รับน้่าหนักบรรทุกไม่ต ่ากว่า 
6,000 กิโลกรัม และน้่าหนักของ
รถรวมน้่าหนักบรรทุก ไม่ต ่ากว่า 
12,000 กิโลกรมั 
4) ชุดอัดท้ายท่างานด้วยระบบ 
ไฮดรอลิก  สามารถผลติแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว 
5) มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสี
เหลือง 1 ดวง  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง
สาธารณสุข 
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  ที่        แผนงาน   หมวด         ประเภท 
              เป้าหมาย 
       (ผลผลติของครุภณัฑ์) 

                                     งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
    หลัก 

    2566 
    (บาท) 

    2567 
    (บาท) 

    2568 
    (บาท) 

    2569 
     (บาท) 

   2570 
    (บาท) 

  3 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อชุดเครื องออกก่าลังกาย 
กลางแจ้ง  จ่านวน  1 ชุด  
ประกอบด้วย 
1) เครื องบริหารข้อเข่า 
2) เครื องนวดหลังออกก่าลังกาย
แขน 
3) เครื องบริหารหลัง  ไหล่ ขา  
สะโพกแบบเบาะยก 
4) เครื องวิ งเดินแบบเบา 
           ฯลฯ 
แต่เนื องจากเป็นครภุณัฑ์ที ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  แต่หาซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา
ฯ 

                                                                                                                    รวม 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

(๑)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่   
มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙  

 
คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20  

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60  
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

   (10)  

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด    (10)  
     3.4  วสิัยทัศน์     (5)  
     3.5  กลยุทธ ์     (5)  
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     (5)  
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)     (5)  
     3.8  แผนงาน     (5)  
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     (5)  
                                  รวมคะแนน 100  

    

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในแต่ละประเด็น 

    ประเด็น 
 การพิจารณา 

                รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพ 
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ 
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  ด้าน
การเมือง/การปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

  20 
  (3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ   
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

  (2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  
การศึกษา  สาธารณสุข  อาชญากรรม   
ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

  (2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  
เช่น   การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า   
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

  (2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  
การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การ
ท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ 

  (2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  
เช่น  การนับถือ  ศาสนา  ประเพณีและงาน
ประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้า
พ้ืนเมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

  (2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น 
น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากร-
ธรรมชาติ ฯลฯ 

  (2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

  (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ   
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม 
ท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (3)   
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

              รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ  Thailand 4.0 

  20 
  (5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการ
บังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  (3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น ด้านแรงงาน  
การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  
อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น  

  (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้าน 
รายได้ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่ม- 
อาชีพ  กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
กลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความ 
เป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

  (3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  
ธรรมชาติต่าง ๆ  ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

  (3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนิน- 
งาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
             W-Weakness  (จุดอ่อน)   
             O-Opportunity (โอกาส) 
       และ T-Threat (อุปสรรค) 

  (3)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

             รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร- 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2  ยุทธศาสตร ์
ขององค์กร- 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด 
3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
 
3.4  วสิัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.5  กลยุทธ ์
 
 
 
 
3.6  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวด- 
ล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  
Thailand 4.0 

   60 
  (10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐ- 
กิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ  Thailand 4.0 

  (10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.  และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  และ  Thailand 4.0 

  (10)  

วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุ 
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  (5)  

แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ 
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนิน- 
การให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

  (5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

  (5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนทีจ่ริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

  (5)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

             รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

3.8  แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.9  ความเชื่อม 
โยงของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน 
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน 
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

  (5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เกิด ผลผลิต/โครงการ จากแผน-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0  
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (5)  

                                             รวมคะแนน  100  
 

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผล  เป็นการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  และโครงการที่ได้ปฏิบัติได้จริงในแต่ละปีงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หัวเขาและ
ประกาศใช้แล้ว  โดยจะเปรียบเทียบในแต่ละปีมีแผนงาน/โครงการ ใดบ้างที่น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่ละแผนงาน/โครงการ ให้เห็นได้ชัดว่ามีจ านวนเท่าใด เป็นร้อยละเท่าใด ทั้ง
จ านวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจนแล้วด าเนินการติดตามฯ  ในแต่ละยุทธศาสตร์   

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดย
การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่  ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผล
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการในการในการตอบแบบสอบถามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจะพิจารณา
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถาม  เพ่ือติดตามและประเมินผล  คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลจะเป็นผู้ออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงการนั้น ๆ 
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ในการกระจายแบบสอบถามโครงการต่าง ๆ   คณะท างานติดตามและประเมินผล  จะน าไปแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  หรือ ผู้ที่เข้ารับการอบรมในกรณีที่มีโครงการอบรม  เพ่ือตอบแบบสอบถามแล้ว
รวบรวมเก็บแบบสอบถาม  เพ่ือวิเคราะห์  ติดตาม และประเมินผล  ประมวลความเห็นของประชาชนในมุมมองที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  โดยจะท าการติดตามและประเมินผลให้ครบ
ทุกด้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขา  ทั้ง  12  หมู่บ้าน  ในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะสอบถามไม่จ าเพาะเจาะจงว่า
เป็นใคร  ไม่ก าหนดเพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรืออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  แล้ว
จัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  รวบรวมท าเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา       
เสนอต่อสภาท้องถิ่น       คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
ท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชน  และผู้สนใจได้ทราบต่อไป 

 

คะแนนประเมินผลโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

10  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

10  

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   
20  ปี  

(5)  

     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5)  

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริม- 
สร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   มั่งคั่ง   ยั่งยืน  ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

(5)  

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

(5)  

     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(5)  

     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
                                        รวมคะแนน 100  

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1. การสรุปสถาน- 
การณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ใช้การ 
วิเคราะห์ SWOT    Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  และ  
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบ 
ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน า 
มาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  
จ านวนที่ต้องด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  

  10  



 

 

(Quantitative) 
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน 
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ 
เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งาน 
ต่าง ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  
สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทนถาวร  
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ 
รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  
(Qualitative)  

  10  

4.  แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ  จนน าไปสู่ 
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT   
Analysis/Demand  (Demand Analysis) 
/Global  Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

  10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน 
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการที่มีความชัดเจน  มุ่งไป 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา

  60 
  (5) 

    
 



 

 

อะไรในอนาคต 
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    ประเด็น 
  การพิจารณา 

             รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

5.2 ก าหนด 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
5.3  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครง- 
การ)  มีความชัด 
เจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ 
ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4  โครงการมี 
ความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ)  มีความ 
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective)  
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล   วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้
ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  (5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด 
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้
บอกชัดลงไปว่า  ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก   
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

  (5)  

โครงการสอดคล้องกับ  (1) ความม่ันคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า- 
เทียมกันทางสังคม  (5) การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด-
การภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยนื 

  (5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด 
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579  (5) ยึดหลักการ 
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว    ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  (5)  



 

 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
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    ประเด็น 
  การพิจารณา 

             รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี 
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  โครงการ
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง 
ให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลัก 

3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ 
เป็นเมือง 
5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  (5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก  เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค 
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน    
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความ 
คิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโน- 
โลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น  ด้านการเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรมฯลฯ  

  (5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ 
หว้งระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด  ที่ได้
ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่ง 
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

  (5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยาย 
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  

  (5)  
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  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 
 
 
5.10 มีการ 
ประมาณการ 
ราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธี 
การงบประมาณ 
5.11มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI)  และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่า 
จะได้รับสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง 
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ  
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy)  
    (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)    
    (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)    
    (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น 
น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)    
    (5) ความโปร่งใส  (Transparency) 

  (5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลาง 
ท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา 
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

  (5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Perfor 
mance Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได ้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (Effec 
tiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency)   
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ- 
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึน  สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  
คาดว่าจะได้รับ)   

  (5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิด 
ขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์   ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์  ควร
ค านึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินตามโครงการ   
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้    
(3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ 
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  (5)  

                                             รวมคะแนน  100  
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(๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61  ข้อ ๑2 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

    โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  4  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  การ
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในภาพรวม   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
แบบที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

3.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

http://www.dla.go.th/


 

 

            การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายต่างๆ   ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 
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 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   การน ายุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ  ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการ   การพัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน   การสร้างจิตส านึก
ในการดูแลสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์   ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   สามารถด ารงชีพได้อย่างมีความสุข   

 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาในตรงกับความต้องการของประชาชน 
  การน ายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ  เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับอาหารครบ  5  หมู่  ส่งเสริมการออก
ก าลังกายท าให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
  การน ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานประเพณีไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ  มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา  เป็นต้น 
การน ายุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ  มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือชุมชน
และสิ่งแวดล้อมต าบลหัวเขา   การปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ     และประชาชนร่วม
ใจกันในการคัดแยกขยะ  ส่งผลให้ต าบลหัวเขามีความสะอาด  สวยงาม   
การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ     ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

     3.2 การวัดผลเชิงคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน  

1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2)  โครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  รางระบายน้ า  มีจ านวนเพ่ิมข้ึน  ที่มีอยู่แล้วได้รับการบ ารุงรักษาให้ 
      สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
3)  ระบบสาธารณูปการและระบบไฟฟ้า ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และ 

ก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน 
4)  ระบบสาธารณูปโภคและระบบประปา  การขุดลอกคูส่งน้ า-ระบายน้ า  ได้รับการบ ารุงรักษา 

ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  และก่อสร้างระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียง 
กับความต้องการของประชาชน 

 2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1)  ประชาชนมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2)  ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีอาชีพเสริมท า  มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ มากข้ึน 

  3)  ประชาชนไม่เป็นโรคภัยจากการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคภัย 
                ต่าง ๆ 



 

 

4)  ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  จากการส่งเสริมด้านสุขภาพและออกก าลังกาย 
5)  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV)  และผู้ยากไร้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6)  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
           129 

           3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 1)  เด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2)  องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนการศึกษา  เด็กมีคุณภาพทางการศึกษา  และสุขภาพ 
ร่ายกายสมบูรณ์จากการด าเนินการส่งเสริมจากองค์กร                 

     4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
1)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
2)  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สืบสานไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากท้องถิ่น 
3)  มีสวนสาธารณะ  สวนหยอ่ม  ให้ประชาชนได้พักผ่อนหน้าเขามณฑปวัดหัวเขา 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ประชาชนมีจิตส านึกในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาไม่ให้ถูกท าลายและ  
    เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 
3)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด  มีการคัดแยกขยะเพ่ิมมากข้ึน 

     6. ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
           1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการมากข้ึน 
   2)  บุคลากรในองค์กรมีความรู้ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
   3)  องค์กรมีรายได้มากขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
   4)  การบริหารการจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงานและ 
       สถานที่ท างานได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

5)  ปัญหายาเสพติดเบาบางลง  มีการสอดส่องดูแล ด าเนินการในทางรุกในการป้องกันแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

 3.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย การพัฒนา 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   1. การก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง  
2. ซ่อมแซมถนน  ทั้งถนนลูกรัง  ถนน คสล. และ 
ถนนลาดยาง 
3. ขุดลอกคูส่งน้ า/คูท้ิงน้ า 
4. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ฯลฯ 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  และการ
ส่งเสริมสุขภาพ   

1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน 
4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

พัฒนา ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการศึกษา   1.  โครงการอาหารเสริม  (นม) 
2.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 



 

 

3.  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
4.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหัวเขาคัพ 
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เป้าหมาย การพัฒนา 

ส่งเสริมงานประเพณ ีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 1. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรโทโววัดหัวเขา 

ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

1. โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย 
2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 

ส่งเสริมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

 

(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  อุทกภัย ฯลฯ     ทีเ่กิดข้ึนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่  ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 
 แนวทางการแก้ไข  คือ  พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน   ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน   โครงการ/กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชน 
ในพ้ืนที ่ ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ 

  แนวทางการแก้ไข  คือ  การอบรมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ใน 
การระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  หรือการรักษา 

  3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน  รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม   
  4)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่าในต าบลยังมีผู้เสพยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  รณรงค์ป้องกัน 

 5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่   เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดินและ
ถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

  แนวทางการแก้ไข  คือ  จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน  หากเป็นเส้นทางส าคัญพิจารณา 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า   เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  สลับซับซ้อน  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น   ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด    เพราะข้อจ ากัด 



 

 

ของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก   และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
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๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ข้อสังเกต 
จากการส ารวจข้อมูล   การลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ  อยู่มาก    ที่จะต้อง

ด าเนินการแก้ไข  เช่น  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจการเกษตร   เศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม   การพัฒนาอาชีพ   การคมนาคมขนส่ง  น้ าประปา   แหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เป็นต้น    จากปัญหา
ในด้านต่าง ๆ  ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้    จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข  
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก   ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก็มีจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการ

ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และ
ความจ าเป็นเร่งด่วน  และการเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
สามารถด าเนินการได้ 

  2) ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดท าประชาคมให้ชัดเจนว่า    องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง    รวมไปถึงการจัดท าประชาคม     เพ่ือทราบปัญหาความ-
เดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริง 

3) ในการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการไปแล้ว  และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เพ่ือให้ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

4) ควรจัดให้มีการติดตาม  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือ
เสนอแนะหรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      เพ่ือทีจ่ะให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับหรือแก้ไข
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  

 
ผลจากการพัฒนา  

ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ด าเนินงานต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพ่ือ 
ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขานั้น  ผลที่ได้รับพอ 
สรุปได้   ดังนี้ 

  1.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย 
  2.  ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร 
  3.  ไม่มีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
  4.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  5.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในกรณีสาธารณภัย 
  6.  ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง 



 

 

  7.  ขยะในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้อง 
  8.  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  9.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.  ประชาชนได้รับการบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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  สรุป 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 


