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องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



      

   ค ำน ำ 
 

  เนื่องด้วยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มำตรำ 69/1  และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด  2  มำตรำ  16 (1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภำคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคม
ท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  และรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทำงพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร 
ประเด็น  กำรพัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับ
สภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำว  จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และพร้อมที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติและ
สำมำรถใช้ในกำรประสำนแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตำมนโยบำยที่คณะผู้บริหำร
หวังที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำในท้องถิ่น 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี   จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี ฉบับนี้จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไป 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี   
 
 
         
 



      

สารบัญ 
  
เร่ือง             หน้า 
 
                     

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน            1  
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                 20 
 
ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ                 51  
            
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลสรุปผล                  123 
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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  ประกอบด้วย 

 หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองแขยง     หมู่ที่ 7  บ้ำนปำกคลองโพธิ์ 
 หมู่ที่ 2  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 8  บ้ำนเกำะนก 
 หมู่ที่ 3  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 9  บ้ำนบำงหน้ำไม้ 
 หมู่ที่ 4  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 10 บ้ำนกุฎี 
 หมู่ที่ 5  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 11 บ้ำนกุฎี 
 หมู่ที่ 6  บ้ำนลำว      หมู่ที่ 12 บ้ำนปำกคลองกุฎี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่แสดงเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
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1.2   ลักษณะภูมิประเทศ  
 มีสภำพเป็นที่รำบลุ่ม โดยมีคลองกุฎีไหลผ่ำนซึ่งแยกมำจำกแม่น้ ำน้อยที่บำงกุ้ง อ ำเภอผักไห่ และไปบรรจบกับ
แม่น้ ำน้อยที่ต ำบลกุฎีและต ำบลท่ำดินแดงรำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือกำรท ำนำ  โดยมีพ้ืนที่ท ำนำ
ถึง 87 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี ตั้งอยู่บริเวณภำคกลำง จึงได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
โดยตรง ท ำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน ส ำหรับฤดูกำลนั้นคล้ำยคลึงกับจังหวัด  อื่น ๆ ในภำคกลำง 

 

1.4   ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  เหมำะแก่กำรเพำะปลูก 
 

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติโดยมีแม่น้ ำน้อยไหลผ่ำนต ำบลกุฎี  และมีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  
จ ำนวน  5  แหล่ง  ดังนี้ 
    ล ำห้วย  - แห่ง สระน้ ำ  - แห่ง 
    หนองน้ ำ 1 แห่ง บ่อน้ ำตื้น - แห่ง 
    ล ำคลอง  1 แห่ง บ่อบำดำล 5 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่ำงเก็บน้ ำ - แห่ง 
    แม่น้ ำ  1 แห่ง ฝำย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 

1.6   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต ำบลกุฎี  ไม่มีป่ำไม้  เนื่องจำกเป็นที่รำบใช้ในกำรเพำะปลูกข้ำว 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1   เขตการปกครอง 
 อำณำเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  มีเนื้อท่ี 15.755 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ  9,846.875  ไร่ 
ทิศเหนือ          จด  ต ำบลบ้ำนแคและต ำบลลำดน้ ำเค็ม    อ ำเภอผักไห่      จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศใต้           จด  ต ำบลบ้ำนกระทุ่ม                     อ ำเภอเสนำ       จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก    จด  ต ำบลบำงหลวงต ำบลบำงหัก             อ ำเภอบำงบำล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันตก      จด  ต ำบลบำ้นใหญ่และต ำบลท่ำดินแดง     อ ำเภอผักไห่       จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
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 หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองแขยง     หมู่ที่ 7  บ้ำนปำกคลองโพธิ์ 
 หมู่ที่ 2  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 8  บ้ำนเกำะนก 
 หมู่ที่ 3  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 9  บ้ำนบำงหน้ำไม้ 
 หมู่ที่ 4  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 10 บ้ำนกุฎี 
 หมู่ที่ 5  บ้ำนฤำชัย     หมู่ที่ 11 บ้ำนกุฎี 
 หมู่ที่ 6  บ้ำนลำว      หมู่ที่ 12 บ้ำนปำกคลองกุฎี 
 

2.2   การเลือกตั้ง    
 กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นโดยใช้เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น  1  หน่วยเลือกตั้งและเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง  มีทั้งหมด  12  เขต 
 
3.    ประชากร 

 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ ำนวนประชำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2,355 คน จ ำแนกเป็นเพศ  ชำย 1,131 คน  
และเพศหญิง  1,224  คน และมีควำมหนำแน่นประชำกรเท่ำกับ  150  คน ต่อตำรำงกิโลเมตร   

 
 หมู่บ้าน   ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองแขยง 363 394 756  218  นำยพัลลภ   เพ็ชรฤทธิ์ 
หมู่ที่ 2  บ้ำนฤำไชย  69 90 159  47  นำงศรีนวล  บรรดำศักดิ์   
หมู่ที่ 3  บ้ำนฤำไชย  45 42 87  53  นำงอุดม  วำริชำ  

      หมู่ที่ 4  บ้ำนฤำไชย   66 56 122  50  นำยไพโรจน์   ชมจ ำปี  
หมู่ที่ 5  บ้ำนฤำไชย  83 74 157  61  นำยไฉน  แป้นประณีต (ก ำนัน)   
หมู่ที่ 6  บ้ำนลำว  49 51 100  31  นำงสิริพร   ด้วงวิเศษ    
หมู่ที่ 7  บ้ำนปำกคลองโพธิ์ 53 67 120  35  นำงบุญทวี  สุภสิทธิ์    
หมู่ที่ 8  บ้ำนเกำะนก 56 79 135  42  นำยเป๋ำ  สุคะ   
หมู่ที่ 9  บ้ำนบำงหน้ำไม้ 79 85 164  41  นำงอำรมณ์  กุฎีพันธ์   
หมู่ที่ 10 บ้ำนกุฎี  75 93 168  59  นำยไพบูลย์   จันตะ   
หมู่ที่ 11 บ้ำนกุฎี  78 91 159  57  นำงสำวพัชรี  กุฎีศรี  
หมู่ที่ 12 บ้ำนปำกคลองกุฎี 90 84 174  58  นำยเจริญ   ละก ำปั้น 

* ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนกรมการปกครอง  อ.ผักไห่   จ.พระนครศรีอยุธยา   เดือน ตุลาคม  2561 *   
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4.     สภาพทางสังคม 
 

4.1  การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษำ    2   แห่ง 

- โรงเรียนวัดฤำไชย  สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ( สปช. เดิม )  
  มีครูทั้งหมด  6 คน แยกเป็น ครูชำย   1   คน   ครูหญิง   5   คน 
  มีจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  87 คน  

- โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยำ)สังกัดคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สปช.เดิม) 
  มีครูทั้งหมด  15  คน  แยกเป็น ครูชำย  3  คน  ครูหญิง   12  คน 
  มีจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 235  คน 
 การศึกษานอกระบบ 

- มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1    แห่ง 
- มีที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน          2    แห่ง 
- มีศูนย์กำรเรียนกำรสอนของ กศน.     1    แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
- มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  1  แห่ง  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งหมด  3  คน 
- มีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่  

 

4.3 อาชญากรรรม 
 ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  เช่น ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน  

และท ำลำยทรัพย์สินของรำชกำร  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูก
วิธี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรผักไห่ได้แจ้งให้กับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน
ถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้เฉพำะ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำ
นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด   
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

(1) ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
(4) ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง    
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 กำรคมนำคมในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี เป็นประเภท กำรคมนำคมขนส่งทำงบก โดยรถโดยสำรประจ ำทำง
ไปที่สถำนีขนส่งอ ำเภอผักไห่  กับใช้รถยนต์ส่วนตัว  รถรับจ้ำง 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะ
ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 
 

5.3 การประปา 
 มีประปำหมู่บ้ำน ทั้ง  12  หมู่บ้ำน  
 

5.4 โทรศัพท์ 
 มีโทรศัพท์สำธำรณะ  จ ำนวน  12  แห่ง 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 อยู่ในเขตกำรให้บริกำรของไปรษณีย์อ ำเภอผักไห่ 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร 
 ประชำชน  ประมำณ 80 %  ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกข้ำว , ท ำกำรเกษตรผสมผสำน 
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ข้อมูลด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 
 หมู่ที่  1   บ้านหนองแขยง 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  50/1475 800   5,000  5,600 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      
      

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง     /   / 
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ           
7) คลองชลประทำน         
8) ประปำหมู่บ้ำน    /      /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค          
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หมู่ที่  2   บ้านฤาไชย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  30/559 600   5,000  5,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /    /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  3   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  20/701 600   5,000  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ   /  / 
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ      /   / 
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  4   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  5/500 700   5,000  6,500 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ      /   / 
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  5   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  10/650 600   5,000  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  6   บ้านลาว 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  10/390 700   5,500  6,000 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  7   บ้านปากคลองโพธิ์ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  20/570 600   5,000  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ   /  / 
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  8   บ้านเกาะนก 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  20/338 500   6,000  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  9   บ้านบางหน้าไม้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  10/433 500   6,000  6,500 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  10   บ้านกุฎี 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  25/460 950   5,000  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  11   บ้านกุฎี 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  10/363 700   5,500  6,000 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ      
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         
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หมู่ที่  12   บ้านปากคลอง 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  10/489 600   5,500  6,800 
         นอกเขตชลประทำน     
2) ท ำสวน      
3) ท ำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ ำ  /  /  
2) ห้วย / ล ำธำร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ     /   /  
7) คลองชลประทำน           
8) ประปำหมู่บ้ำน    /     /  
9) ประปำส่วนภูมิภำค         

 
6.2 การประมง 
 มีกำรเลี้ยงปลำในกระชังตำมล ำคลองกุฎีและแม่น้ ำน้อย 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
สุกร    
 

6.4  การบริการ 
 (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีไม่มีสถำนบริกำร) 
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6.5  การท่องเที่ยว 
 มีสถำนที่ท่องเที่ยว คือ   1. วัดโคกทอง นมัสกำรหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง 
                                     2. วัดฤำไชย  ชมพระพุทธรูปหินศิลำแลง 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
 (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีไม่มีอุตสำหกรรม) 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 (1)  มีร้ำนค้ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 (2)  มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ำเอนกประสงค์   

 

6.8 แรงงาน 
 ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ  แรงงำนที่มีอยู่ในต ำบลจึงอยู่ในภำคกำรเกษตร 
 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
 ประชำชนในเขตต ำบลบ้ำนแดงส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  มีวัด  จ ำนวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

(1) วัดฤำไชย 
(2) วัดโคกทอง 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน   กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่องเบญจรงค์  
และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ 
 ภาษาถิ่น 
 ภำษำท่ีใช้ในกำรสื่อสำรคือภำษำกลำงในกำรติดต่องำน/รำชกำร 
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 (1)  เครื่องเบญจรงค์ 
 (2)  ผลิตภัณฑ์ผ้ำอเนกประสงค์ 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1 น้ า 
 น้ ำที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน น้ ำจำกล ำคลองและน้ ำบำดำลซึ่งจะต้องน ำมำผ่ำน
กระบวนกำรของระบบประปำ 
 

8.2 ป่าไม้ 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีป่ำไม้ 
 

8.3 ภูเขา 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีภูเขำ 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
  

 ในพ้ืนที่ต ำบลกุฎี  ส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก  ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำรตำมล ำดับ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  ยังอุดมสมบูรณ์   โดยเฉพำะแหล่งน้ ำเพรำะมีล ำคลองกุฎีและ
แม่น้ ำน้อยไหลผ่ำน  ประชำชนในพื้นท่ีสำมำรถท ำนำได้ทั้งนำปีและนำปรัง  
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  ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ   เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมม่ันคง   มั่งค่ัง 
และยั่งยืนโดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ของประเทศไทยก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำม
มิติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ โดยร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) สรุปย่อ
ไดด้ังนี้ 
ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  มิถุนำยน 2558  เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยะที่ 2 ของรัฐบำล(ปี 2558-2559) และกรอบกำรปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี2560 
เป็นต้นไป) คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป เพ่ือจัดท ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap)ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20 ปี 
 กำรก ำหนดให้มี “ยุทธศำสตร์ชำติ” เพ่ือเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว พร้อมกับ
กำรปฏิรูป และกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถน ำไปสู่
กำรปฏิบัติ  อย่ำงจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภำพของประเทศไทย  ในทุกภำคส่วนและนำนำประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทำควำมรุนแรงของสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหำทำงเศรษฐกิจ  ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ   ปัญหำ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและบริหำรจัดกำรกับควำม
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต   และสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยไปพร้อม ๆ  กับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกได้ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทส ำคัญในเวทีโลก  สำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นชำติที่มีควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงถ้วนหน้ำกันสำระส ำคัญของ
ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติก ำลังด ำเนินกำรยกร่ำงอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและมำตรกำรเฉพำะ ซึ่ง
เป็นแนวทำงทิศทำงและวิธีกำรที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด ำเนินกำรไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้อง 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกำรคือประเทศไทยมั่นคง  มั่งค่ังและยั่งยืน  ในทุกสำขำของก ำลังอ ำนำจแห่งชำติ  
อันได้แก่ กำรเมืองภำยในประเทศ กำรเมืองต่ำงประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ กำรทหำร วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
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วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น  จ ำเป็นจะต้องมี 
กำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำวและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนวทำงกำร 
พัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร  และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน  เอกชนประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำร 
พัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งค่ัง   
ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว  คนไทยมีควำมสุข   
อยู่ดี  กินดี  สังคมมีควำมมั่นคง  เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำใน
ระยะ 20 ปี  ดังนี้          

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง           
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่ น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม          
(3) กำรรักษำควำมม่ันคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล          
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไล มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย      
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ  
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรพัยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม       

 (7) กำรปรับกระบวนกำรกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกข้ึน  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
 (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ  ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ   

(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่ งเสริม    
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
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(3) กำรพัฒนำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร 
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ         
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ         
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ      

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
 (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต          
 (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง     
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์      
 (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี         
 (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย      
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
 (1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม     
 (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ     
 (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย    
 (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ    

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ    
 (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร 
 จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร         
  (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
 (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม    
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
 (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร       
 (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ   
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 (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ       
 (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ        
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล        
 (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ    
 (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ    
     

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12         
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงแปลง 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ ของ แผน
พัฒนำฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำ แล้ว 
มีควำมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
อนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ 12  มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี   ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำร
ประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และ
กำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำร พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 
5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้
แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้            
 1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่ำนิยมที่ดี  มีจิต
สำธำรณะและมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำม
และสำมำรถพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต          
 2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง  ทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม เข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพและมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำร
ผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐำนรำก
และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ         
 4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน       
 5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน เชิงบูรณำกำร
ของภำคีกำรพัฒนำ  
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 6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ กำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่      
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภำคภูมิภำคและนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ   รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ สร้ำงสรรค์
ในดำ้นกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
 เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย          
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของ
สังคมมีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  มีควำม รับผิดชอบและท ำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  และมีควำม 
เป็นไทย         
 2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง  เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง  
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และ
เป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15     
 3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำน บริกำรและ
ดิจิทัลมีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร  ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่เข้มแข็งสำมำรถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร มีระบบกำร ผลิตและให้บริกำรจำกฐำน
รำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือ  ลดควำมเหลื่อมล้ ำ   โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และ
กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ที่เอ้ือต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิต และบริกำร      
 4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม  
มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพ่ือรักษำควำมสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อย กว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบ
กับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ กำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และ
คุณภำพรักษำน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มำตรฐำน      
 5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี  และเพ่ิม ควำม
เชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย  ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง  ปัญหำอำชญำกรรม
ลดลงปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง   มีควำมพร้อมที่ปกป้อง
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร ก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศ เกิดโยงกำรขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่ำเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก  
อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น   
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 6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจำย  อ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำ  ลดลง  เพ่ิมกำรใช้
ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร  ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง  และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มำกขึ้นโดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและ อันดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพ สูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
 ยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้         
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์      
  (1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี กำรพัฒนำทักษะทำงสมอง และทักษะทำงสังคมที่ 

เหมำะสม      
  (2) พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำร ท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่

พร้อม เข้ำสู่ตลำดงำน          
  (3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ   
  (4) ผลักดันให้สถำบัน ทำงสังคมมีส่วนร่วม พัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม     
  (1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มี รำยได้ต่ ำสุดให้เข้ำถึงบริกำรที่มี

คุณภำพของรัฐ        
  (2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มี

คุณภำพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง      
  (3) กำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน    
  (1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน   
  (2) ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่

อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง       
  (3) วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม     
 (4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภำคบริกำร   
 (5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและ

อ ำนวยควำมสะดวกกำรค้ำกำรลงทุน      
  (6) เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำด

ทุน ให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในกำรให้บริกำร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   
  (1) พัฒนำหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร (One 

Map)        
(2) เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดย
ส่งเสริม กำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว    
(3) เร่งรัดให้มีกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติ ทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ..... และแผน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ       
(4) ผลักดันกฎหมำยและกลไกเพ่ือกำรคัดแยก ขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็น
พลังงำน        

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ ประเทศ สู่ควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน
(1) ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ ด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ
นำนำประเทศ        

 (2) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์     
 (3) สังคมมีควำมสมำนฉันท์       
 (4) ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (5) ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัย คุกคำมทำงทหำร   
 (6) อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำ อันดับที่ 20 ของโลก  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมำภิบำล

ในสังคมไทย          
 (1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน       
 (2) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ     
 (3) ป้องกันและปรำบปรำม      
 (4) ปฏิรูปกฎหมำย     
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์     

(1)_กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน คมนำคมขนส่ง พัฒนำขนส่งทำง รำง ขนส่ง
สำธำรณะ โครงข่ำยถนน ขนส่งทำงอำกำศ ขนส่งทำงน้ ำ    

 (2) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำร จัดกำรโลจิสติกส์ กำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ       

 (3) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กำรใช้พลังงำน
ทดแทน ส่งเสริม ไทยเป็นศูนย์กลำงพลังงำน     
 (4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำงธุรกิจ  สร้ำง
ควำมมั่นคง ปลอดภัยทำงไซเบอร์     
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
(1) ส่งเสริมกำรลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและ
พัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภำพ พัฒนำตลำดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย  
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ    
(2) พัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยีส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำน
กำรออกแบบและกำรจัดกำรธุรกิจ       
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ วทน.ทั้งด้ำนบุคลำกรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร     

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
  (1) ภำคเหนือ เป็นฐำนเศรษฐกิจมูลค่ำสูง      

(2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพ้นจำกควำมยำกจน สู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง 
(3) ภำคกลำง เป็นศูนย์อุตสำหกรรมสีเขียว ชั้นน ำศูนย์กลำงกำรผลิต อำหำรและ
สินค้ำเกษตรปลอดภัยได้ มำตรฐำนโลก และศูนย์รวมกำร ท่องเที่ยวของเอเชีย  
(4) ภำคใต้ เป็นฐำนเศรษฐกิจสีเขียว ได้มำตรฐำน สำกลและแหล่ ง ท่องเที่ยวระดับ
โลก        
(5) พัฒนำสภำพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลำงของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เอ้ือต่อกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคม        
(6) พัฒนำฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ ชำยฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม
หลัก ของประเทศท่ีขยำยตัวมีสมดุล       
(7) พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน          

 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ      
  (1) กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงในด้ำนต่ำงๆ      
  (2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำน ของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุน  
  (3) กำรส่งเสริมกำรลงทุน ไทยในต่ำงประเทศ     

(4) กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำร พัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และ
นำนำประเทศ        

1.3 แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 1 /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด     
      (1) แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 1          
           วิสัยทัศน์  
 " เป็นแหล่งฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สะอำด  อุดมสมบูรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิต  กำรค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  "   
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 เป้าประสงค์รวม             
 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน  1  ประกอบไปด้วยจังหวัดสระบุรี  ปทุมธำนี  พระนครศรีอยุธยำ  
และนนทบุรี มีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สะอำด  อุดมสมบูรณ์  เป็นฐำนกำรผลิตและสนับสนุน
ควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมรองรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในอนำคต  
 ยุทธศาสตร์         
 1.  พัฒนำระบบกำรเกษตรให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 2.  ส่งเสริมกำรร่วมมือชุมชนกับภำคอุตสำหกรรมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
 3.  ส่งเสริมบทบำทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรน้ ำ  
 4.  ฟื้นฟูคุณภำพระบบนิเวศของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก      
 (2) แผนพัฒนาจังหวัด          
  วิสัยทัศน์          
  " อยุธยำนครประวัติศำสตร์  น่ำเที่ยว  น่ำอยู่  ก้ำวสู่สำกล  "      
 เป้าประสงค์รวม              
 1. เป็นเมืองประวัติศำสตร์ที่น่ำท่องเที่ยวระดับสำกล         
 2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี           

3. ภำคกำรผลิต ภำคกำรค้ำและบริกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
ยุทธศาสตร์          

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำร สู่มำตรฐำนสำกล  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำภำคกำรผลิต ภำคกำรค้ำและบริกำร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      

วิสัยทัศน์          
             “เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่น  สนับสนุนและตอบสนองนโยบำยของรัฐ  บนพื้นฐำนของควำม

เข้ำใจในปัญหำและศักยภำพของท้องถิ่น  มีกำรบูรณำกำรบริกำรจัดกำรในพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ”   
     ประเด็นยุทธศาสตร์           

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน      
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม   
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำส่งเสริมคุณธรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 8  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 9  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“กำรคมนำคมสะดวก  บ้ำนเมืองน่ำอยู่   เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี  เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ชุมชน ”  
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน   และพำณิชยกรรม 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. จดัให้มีกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำ  
2. จัดให้มีกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสุขภำพอนำมัยควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกินข้ันต่ ำของระดับควำม

จ ำเป็นพื้นฐำนต่อกำรด ำรงชีวิต 
3. จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียนร้อยในชุมชน 
4. จัดให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
5. จัดให้มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และจัดให้มีกำรก ำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูล  

และน้ ำเน่ำเสีย 
6. จัดให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกำรกีฬำ 
7. จัดให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบลกุฎี 
8. จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 
9. จัดให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  และบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จ ำนวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
2. จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะ ระบบประปำ ได้รับกำรก่อสร้ำง/บ ำรุงรักษำและเพ่ิมข้ึน 
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3. ร้อยละของจ ำนวนประชำกรที่ได้รับฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ 
4. ร้อยละของผู้รับบริกำรให้มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร 
5. จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
6. ร้อยละของประชำกรมีระบบริกำรสุขภำพที่ดีมำตรฐำนและทั่วถึง 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสคนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับกำรสงเครำะห์ 
8. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ 
9. ระดับควำมส ำเร็จของชุมชนมีควำมเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 
10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำรและจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับกำรพัฒนำ  ฟ้ืนฟู 
12. ระดับควำมส ำเร็จของประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรกำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูล 
13. จ ำนวนประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
14. จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนที่ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
15. จ ำนวนกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

ค่ำท่ีแสดงควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำย 
2.6  กลยุทธ์ 

1. พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ  คู คลอง 
2. กำรบริกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  ประปำ  และโทรศัพท์สำธำรณะ 
3. ส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกีฬำ 
5. ช่วยเหลือและสงเครำะห์คนชรำ  คนพิกำร  ผู้ยำกไร้  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสพภัยต่ำง ๆ 
6. พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ ด้ำนสำธำรณสุข 
7. พัฒนำด้ำนอำหำรปลอดภัย 
8. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะ 
9. กำรป้องกันอำชญำกรรม 
10. กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพและกำรมีงำนท ำแก่ประชำชน 
11. พัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน 
12. พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้น่ำอยู่  บ ำบัด  ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
14. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม 
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15. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำในทุกระดับ 
16. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 
17. กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
18. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
19. พัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรบริหำรส ำนักงำนและกำรบริหำรจัดกำร 
20. พัฒนำพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ 
21. พัฒนำบุคลำกร 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำเพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรส ำหรับกำรพัฒนำใน

อนำคต  โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนำชำติทั้งในด้ำนเนื้อหำสำระ  กระบวนกำร  ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดทั้งแนวทำงในกำร
พัฒนำที่ก ำหนดไว้ให้ส ำเร็จลุล่วงบรรลุตำมวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อตอบสนองตอบ

ต่อปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน 

SAO NPK-Positioning 
ขบัเคล่ือนนโยบายผูบ้ริหาร ในการ
ใหบ้ริการสาธารณะตามอ านาจหนา้ท่ี 

1. พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว
และการบริการสู่มาตรฐานสากล 
   1.1   ส่งเสริมการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์        
งานประเพณี  และการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกดา้นการ
ท่องเท่ียว 

   1.2   พฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการของบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียว  ใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

  1.3   ส่งเสริมพฒันาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการเรียนรู้ 

   1.4   พฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางและเยี่ยม
ชม   แหล่งท่องเท่ียวใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

 
 

2. พฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
   2.1   สนบัสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเส่ียง  และไดรั้บ
ผลกระทบ 
   2.2   เพิ่มขีดความสามรถของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน  ในการจดัการ
สถานการณ์วิกฤต 
  2.3   เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุก
ภาคส่วนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
สงัคม 

 
 

3. พฒันาภาคการผลติ  ภาคการค้าและ
บริการเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
   3.1   ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
   2.2   ส่งเสริมเกษตรสีเขียว 
  2.3   ยกระดบัคุณภาพสินคา้และบริการของ
ชุมชน  และสถานประกอบการ  ใหไ้ด้
มาตรฐานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร ์

ชำติ  20  ปี 

ความมั่นคง การสร้างความ 
สามารถในการแขง่ขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเทา่
เทียมกันในสังคม 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 
๑๒ 

การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพความ

เป็นมนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อมล้้า
ในสังคม 

การสร้างความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสรา้งความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และการบริการสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ การพัฒนาภาคการผลิต  ภาค
การค้าและบริการเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการกับชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
การเกษตรเชิงสร้างสรรค ์

เสริมความโดดเด่นของการ
ท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกัน

ระหว่าง Technology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพิ่มศักยภาพการจัดการ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟู
คุณภาพระบบนิเวศของแม่น้้า
เจ้าพระยา/ป่าสักและสรา้ง
มูลค่าจากขยะด้วยการใช้

นวัตกรรมแห่งชาติ 

 
พัฒนาผังเมืองและการ

จัดการ Logistics 

 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท. 
ในเขตจังหวดั  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ยทุธศาสตร์ ท่ี  2 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรจดัระเบียบ

ชุมชน /สังคม
และกำรรกัษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย 

   

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรวำงแผน  
กำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนและ 
พำณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
กำรพัฒนำด้ำน 
กำรบริหำรจัด   
กำรและกำร
อนรุักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
กำรพัฒนำส่งเสริม
คุณธรรมด้ำนศลิป 
วัฒนธรรม  จำรีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญำทอ้งถิน่ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยว 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจตำม
แนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ควำม
ย่ังยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 9 
กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมอืงที่ด ี
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  
อบต.กุฎ ี 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 
การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 
การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุน และ
พาณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  6 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  8 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  9 
การพัฒนาการ
บริหารการจัดการที่
ดี 

 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

เป้าประสงค์ 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศั ก ย ภ า พ ค น  
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน  ตลอดจน
คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาภายใน
ต าบล 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน
แล ะ กลุ่ ม อ า ชี พ
ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
ต าบล  เพื่อ เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย  
และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เป็นกลุ่ม
อาชีพหลัก 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์และบ ารุง 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ต าบล  และ
รณรงค์ป้องกัน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างและ
สนับสนุนประชาชน
ในการด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเมือง การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท. 
ในเขตจังหวดั  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ยทุธศาสตร์ ท่ี  2 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต  

   

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรจดัระเบียบ

ชุมชน /สังคม
และกำรรกัษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย 

   
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรวำงแผน  
กำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนและ 
พำณิชยกรรม 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
กำรพัฒนำด้ำน 
กำรบริหำรจัด   
กำรและกำร
อนรุักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
กำรพัฒนำส่งเสริม
คุณธรรมด้ำนศลิป 
วัฒนธรรม  จำรีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญำทอ้งถิน่ 

 

 
   

ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยว 

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 
กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจตำม
แนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ควำม
ย่ังยืน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 9 
กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมอืงที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบการ 
บริการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอในต าบล 
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จ านวนโครงการ 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบการ 
บริการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอในต าบล 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   
 

เป้าประสงค์ 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศั ก ย ภ า พ ค น  
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน  ตลอดจน
คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาภายใน
ต าบล 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน
แล ะ กลุ่ ม อ า ชี พ
ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
ต าบล  เพื่อ เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย  
และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เป็นกลุ่ม
อาชีพหลัก 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์และบ ารุง 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ต าบล  และ
รณรงค์ป้องกัน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างและ
สนับสนุนประชาชน 
ในการด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเมือง การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ 
-พัฒนาการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนน  สะพาน  ท่อ
ระบายน้ า  คู  คลอง 
-การบริการขยาย
เขตไฟฟ้า  ประปา  
และโทรศัพท์
สาธารณะ 

 
 

 

กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมกิจกำรด้ำน
กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ 
-ช่วยเหลือและ
สงเครำะห์ คนชรำ      
คนพิกำร  ผู้ยำกไร้  
ผู้ด้อยโอกำส   ผู้ติด
เชื้อเอดส์และผู้
ประสพภัยต่ำง ๆ 

-พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข 
-พัฒนาด้านอาหาร
ปลอดภัย 

 

กลยุทธ์ 
-การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ 
-การป้องกัน
อาชญากรรม 
 

กลยุทธ์ 
-พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ  
และการมีงานท า
แก่ประชาชน 
-พัฒนากองทุน
หมู่บ้าน 
 

กลยุทธ์ 

-พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ให้น่ำอยู่  บ ำบัด  
ฟื้นฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนำด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 
 

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาการบริหาร
จัดการด้าน
การศึกษาในทุก
ระดับ 
 

กลยุทธ์ 
-การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
-การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 
-กำรบริหำรจัดกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี 
-พัฒนำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรบริหำร
ส ำนักงำนและกำร
บริหำรจัดกำร 
-พัฒนำพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภำพ 
-พัฒนำบุคลำกร 
 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนาโครงสร้าง  
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุน และพาณิชยกรรม 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
 

การพัฒนาการบริหาร
การจัดการที่ดี 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา                      
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและปัญญา
ท้องถ่ิน 

         
 
 
 
 

พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ในต าบล 

เสริมสร้างศักยภาพคน  
ครอบครัวและชุมชน  
ตลอดจนคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาภายใน
ต าบล 

ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ต าบล  และรณรงค์
ป้องกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน
และกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ ภายในต าบล  
เพื่อเพิ่มรายได้  ลด
รายจ่าย  และ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ให้เป็นกลุ่มอาชีพ
หลัก 
 
 
 

 

อนุรักษ์และบ ารุง 
รักษาทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   

เสริมสร้างและ
สนับสนุน
ประชาชนในการ
ด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริ 
“เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ส่งเสริมสนับสนุน
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลยุทธ ์

-พัฒนำกำรก่อสร้ำง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนน  สะพำน  ท่อ
ระบำยน้ ำ  คู คลอง 
-กำรบริกำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ  ประปำ  
และโทรศัพท์
สำธำรณะ 

 
 
 
 
 

-กำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณะ 
-กำรป้องกัน
อำชญำกรรม 

-พัฒนำและส่งเสริม

อำชีพ  และกำรมีงำน
ท ำแก่ประชำชน 
-พัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน 

-พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้น่ำ
อยู่  บ ำบัด  ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 

- ส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำร
พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกีฬำ 
-ช่วยเหลือและสงเครำะห์ 
คนชรำ  คนพิกำร  ผู้ยำกไร้  
ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ประสพภัย 
ต่ำง ๆ 
-พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรม
ต่ำง ๆ ด้ำนสำธำรณสุข 
-พัฒนำด้ำนอำหำรปลอดภัย 

-กำรบริหำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยว 

-การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 
 

 

-กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
-พัฒนำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรบริหำรส ำนักงำน
และกำรบริหำร
จัดกำร 
-พัฒนำพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภำพ 
-พัฒนำบุคลำกร 

-ส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำ
ในทุกระดับ 

 

“การคมนาคมสะดวก  บ้านเมืองน่าอยู่   เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี  เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน” 
 

ยุทธศาสตร์ 
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-พัฒนำกำรก่อสร้ำง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนน  สะพำน  ท่อ
ระบำยน้ ำ  คู คลอง 
-กำรบริกำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ  ประปำ  
และโทรศัพท์
สำธำรณะ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์     

- ส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำร
พัฒนำสังคมและคุณภำพ
ชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกีฬำ 
-ช่วยเหลือและสงเครำะห์ 
คนชรำ  คนพิกำร  ผู้ยำกไร้  
ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และผู้ประสพภัย 
ต่ำง ๆ 
-พัฒนำและส่งเสริม
กิจกรรมต่ำง ๆ ด้ำน
สำธำรณสุข 
-พัฒนำด้ำนอำหำร
ปลอดภัย 
 
 
 

-กำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณะ 
-กำรป้องกัน
อำชญำกรรม 

-พัฒนำและส่งเสริม

อำชีพ  และกำรมีงำน
ท ำแก่ประชำชน 
-พัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน 

-พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้น่ำ
อยู่  บ ำบัด  ฟื้นฟู
ทรพัยำกรธรรมชำติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำ
ในทุกระดับ 

 

-กำรบริหำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยว 

-การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 
 
 

-กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
-พัฒนำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรบริหำรส ำนักงำน
และกำรบริหำร
จัดกำร 
-พัฒนำพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภำพ 
-พัฒนำบุคลำกร 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานการศึกษา 

 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานการพาณิชย ์

 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 



 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำน
เศรษฐกิจ  ด้ำนสังคม  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นแผนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยน ำโครงกำร /กิจกรรมจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีมีภำรกิจส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่นและ
กำรพัฒนำประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำช อำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่
สร้ำงกระบวนกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหลำยประกำร  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีจึงมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกว้ำงขวำง โดยมิเพียงจะมีหน้ำที่ในกำรให้บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้นแต่ยังขยำยบทบำทหน้ำที่ออกไปรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
และกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ้น  ด้วยภำรกิจที่มีมำกขึ้นจึงมีควำม
จ ำเป็นในกำรใช้ทรัพยำกรรำยได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรำยได้ที่รัฐบำลจัดสรรที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีควำมโปร่งใสมำกที่สุด  กำรวำงแผนถือเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะท ำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมำยดังกล่ำว โดยใช้ยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องวำงแผนกำรใช้
ทรัพยำกรเหล่ำนั้นให้คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนทั้งในปัจจุบันและอนำคต มีกำรปฏิบัติตำมแผนงำน
โครงกำรที่ก ำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลำที่ก ำหนด มำกำรควบคุมติดตำม วัดและประเมินผล โดยกำรบริหำร
จัดกำรตำมแผน  แผนงำน โครงกำรนั้น จะต้องเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีกำร
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงำนของรัฐและประชำคม 
 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำสและอุปสรรค )  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  ( Strength ) 

1.  ด้านคมนาคม 

-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีมีเส้นทำงคมนำคมทำงบกท่ีเป็นเส้นทำงหลักจ ำนวน  1  สำย  ได้แก่ ถนนสำย
ผักไห่-บำงบำล  เป็นเส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่อระหว่ำงอ ำเภอผักไห่กับอ ำเภอบำงบำล 

          นอกจำกนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎียังมีถนนสำยอ่ืนๆ  ที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมของประชำชนภำยใน
หมู่บ้ำนและในต ำบลกุฎีตลอดจนต ำบลใกล้เคียงอีกหลำยสำย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่ำงภำยใน
หมู่บ้ำนและภำยในต ำบล  ได้แก่ถนน  คสล.  และถนนดินลงลูกรัง   

 



 

 

 2.  ด้านแหล่งน้ า 

 -ต ำบลกุฎีมีแม่น้ ำ ล ำคลอง ไหลผ่ำนจ ำนวน  2  แห่ง  ประกอบกับต ำบลกุฎีมีกำรให้บริกำรน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน  จึงท ำให้ประชำชนในต ำบลกุฎีมีน้ ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  

 -ประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎีมีกำรไฟฟ้ำใช้ทุกครบครัวเรือน  โดยในต ำบลกุฎีมีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ประชำชนคิดเป็น  100  %  ของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดในต ำบลกุฎี  นอกจำกกำรใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนแล้ว  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎียังมีกำรให้บริกำรไฟฟ้ำสำธำรณะตำมเส้นทำงคมนำคมต่ำงๆ  ในต ำบลกุฎี 

 4.  ด้านโทรคมนาคม 

 -ปัจจุบันต ำบลกุฎีมีบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะที่ติดตั้งตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ  และบริกำรโทรศัพท์ที่ติดตั้งตำม
บ้ำนแบบเดินสำยและแบบไร้สำยจำกองค์กำรโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งหมด  12  หมู่บ้ำน  ตลอดจนกำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนหอกระจำยข่ำวครบทุกหมู่บ้ำนในต ำบลกุฎี  

  5. ด้านอาชีพ   

  -ประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎีมีอำชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  และมีอำชีพค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไป
ตำมล ำดับ  จำกกำรส ำรวจข้อมูล  จปฐ.  และข้อมูล  กชช. 2 ค  พบว่ำรำยได้ประจ ำส่วนใหญ่ของประชำชนในต ำบล
กุฎีมีรำยได้มำจำกกำรท ำเกษตรกรรม  กำรค้ำขำยและกำรรับจ้ำงทั่วไป  ประชำชนในต ำบลกุฎีมีรำยได้เฉลี่ยต่อปี
ประมำณ  30,000-58,000  บำท   

  -กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพของประชำชนในต ำบลกุฎี จำกข้อมูลกำรรวมกลุ่มของประชำชนในต ำบลกุฎี
พบว่ำประชำชนในต ำบลกุฎีมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอำชีพต่ำงๆ จ ำนวน  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอำชีพเกษตรกรรม  
และกลุ่มอำชีพแม่บ้ำนต ำบลกุฎี 

  6.  ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

  -ต ำบลกุฎีมีผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับกำรช่วยเหลือดูแลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎี
และส่วนรำชกำรอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์อย่ำงเพียงพอ
และท่ังถึง  

  7. ด้านการศึกษา 

  -ต ำบลกุฎีมีสถำนศึกษำประจ ำต ำบลกุฎีจ ำนวน  4  แห่ง  ซึ่งเปิดสอนให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนใน
ต ำบลกุฎี  ได้แก่  โรงเรียนวัดฤำไชย  โรงเรียนวัดโคกทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนกุฎี  และศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลกุฎี  

  8. ด้านสาธารณสุข 

  -ต ำบลกุฎีมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนของรัฐจ ำนวน  1  แห่ง  มี
จ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น  2  คน   



 

 

  9. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  -ต ำบลกุฎีถือว่ำเป็นต ำบลที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติเป็นอย่ำงมำก  เนื่องจำกต ำบลกุฎี
มีคลองกุฎีไหลผ่ำนจ ำนวน  1  สำยและไปบรรจบกับแม่น้ ำน้อยที่ต ำบลกุฎีและต ำบลท่ำดินแดง  ลักษณะดังกล่ำวท ำ
ให้ประชำชนในต ำบลกุฎีมีน้ ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี   

  -จำกข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรดินในทำงกำรเกษตรของประชำชนในต ำบลกุฎี  พบว่ำต ำบลกุฎีมีควำมอุดม
สมบูรณ์ในทรัพยำกรดินอยู่ในระดับปำนกลำง  ซึ่งเหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูกข้ำวและกำรท ำไร่นำสวนผสม  
ลักษณะดินในพื้นท่ีต ำบลกุฎีมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว  

  -ต ำบลกุฎีมีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตรงตำมลักษณะ  คือ  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรเผำในเตำเผำ
ขยะที่ได้ก่อสร้ำงข้ึนแต่ละหมู่บ้ำน  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรกองเผำบนพ้ืนหรือฝังกบหรือกำรน ำกลับมำใช้ใหม่  

      -ต ำบลกุฎียังไม่อยู่ในพ้ืนที่มีปัญหำทำงมลพิษ  จำกสภำพแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในต ำบล
กุฎีโดยทั่วไป  พบว่ำในปัจจุบันต ำบลกุฎียังไม่ประสบกับปัญหำด้ำนสภำพแวดล้อมที่เป็นมลพิษทำงอำกำศทั้งที่เกิด
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม  และรถยนต์  จัดว่ำต ำบลกุฎีมีคุณภำพสภำพแวดล้อมอยู่ในระดับปลอดภัยต่อสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนโดยทั่วไป  

  10. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  -ต ำบลกุฎีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เอกลักษณ์เฉพำะของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำน  โดย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในต ำบลกุฎีสำมำรถแบ่งออกเป็นประเพณีท้องถิ่นของชำวบ้ำน  และประเพณีสำกล
ที่ยึดถือกันมำตลอด  12  เดือน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีกำรปฏิบัติและสืบทอดกันมำได้แก่  ประเพณีทอดผ้ำป่ำ  ประเพณี
ทอดกฐิน  ประเพณีท ำบุญในวันเพ็ญเดือนมำฆะบูชำ  ประเพณีวันตรุษ  ประเพณีสงกรำนต์  ประเพณี  วันวิสำขบูชำ  
ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ  ประเพณีเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น  เช่น  กำรบวชนำค  กำร
แต่งงำน  งำนศพ 

  -ปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎีจ ำนวน  2,301  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  นับถือศำสนำพุทธ  
จำกลักษณะกำรนับถือศำสนำพุทธของประชำชนในต ำบลกุฎีดังกล่ำว  ท ำให้ต ำบลกุฎีมีศำสนำสถำนที่เป็นวัดจ ำนวน  
2  แห่ง  ได้แก่ วัดฤำไชยและวัดโคกทอง  

  -ต ำบลกุฎีมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมจ ำนวนมำก  โดยมีบุคลำกรที่เป็น
ศิลปินด้ำนกำรแสดง  เช่น  ดนตรีไทย   

  11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 

   -ต ำบลกุฎีมีระบบกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีควำมเป็นประชำธิปไตยอย่ำงเต็มรูปแบบ  จำกข้อมูล
กำรไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชำชนในต ำบลกุฎีทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชำติตลอดระยะเวลำที่ผ่ำน
มำ   



 

 

   -ปัจจุบันประชำชนในต ำบลกุฎีได้มีกำรเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเมืองกำรบริหำรในระดับ
ท้องถิ่นมำกยิ่ง  จำกข้อมูลกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรของประชำชนในต ำบลกุฎีจะเห็นได้ว่ำ
ประชำชนในต ำบลกุฎีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองกำรบริหำร  และกฎหมำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี  
โดยประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรโดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบกำรบริหำรงำนที่ดีมี
คุณธรรมและมีประสิทธิภำพสำมำรถตอบสนองต่อปัญหำตำมควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลได้เป็นอย่ำงดี  

จุดอ่อน ( Weakness ) 
  

   1.  ด้านคมนาคม 
 -เส้นทำงคมนำคมในต ำบลกุฎีบำงเส้นทำงช ำรุดเสียหำยท ำให้กำรเดินทำงสัญจรไปมำของประชำชนใน
ต ำบลกุฎีไม่มีควำมไม่สะดวกสบำยเท่ำที่ควร  ถนนบำงเส้นสำมำรถใช้ได้ดีเป็นบำงฤดูกำลเท่ำนั้น  เมื่อถึงฤดูฝนหรือ
หน้ำน้ ำท่วมสภำพของถนนจะไม่สำมำรถใช้กำรได้ดีเท่ำที่ควรหรือใช้กำรไม่ได้   เนื่องจำกถนนจะมีสภำพเป็นหลุม
เป็นบ่อและเมื่อถึงหน้ำน้ ำหลำกถนนบำงช่วงหรือบำงแห่งก็ถูกน้ ำท่วมหรือน้ ำกัดเซำะจนถนนขำด  สะท้อนให้เห็นถึง
กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนที่ผ่ำนมำไม่มีคุณภำพและไม่ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด   
              -กำรก่อสร้ำงถนนเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนในต ำบลกุฎี  และในต ำบลกุฎีเชื่อมต่อกับต ำบลใกล้เคียงก็ท ำ
ได้ยำกล ำบำกบำงครั้งก็ต้องอำศัยสันคลองส่งน้ ำของชลประทำนเป็นสถำนที่ก่อสร้ำงถนน  หรือบำงครั้งกำรก่อสร้ำง
ถนนบำงแห่งก็ต้องอำศัยพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรของประชำชนเป็นจ ำนวนมำก  และบำงครั้งประชำชนก็ไม่ยอมเสียสละ
ที่ดินให้เพรำะเกรงว่ำจะท ำให้ตนเองต้องสูญเสียที่ดินไป  ท ำให้กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงและกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกและล่ำช้ำเป็นอย่ำงมำก  เนื่องจำกพ้ืนที่และสถำนที่จะด ำเนินกำรมีอยู่ในขอบเขตที่
จ ำกัด    
 -ปัญหำควำมขัดแย้งในเรื่องของกำรก่อสร้ำงถนน   เนื่องจำกในปัจจุบันที่ดินในต ำบลกุฎีค่อนข้ำงมีรำคำ  
และมีแนวโน้มว่ำที่ดินในต ำบลกุฎีจะมีรำคำสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ  ดังนั้นกำรก่อสร้ำงถนนแต่ละแห่งในต ำบลกุฎี  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุฎีจึงมักแต่จะประสบปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆระหว่ำงเจ้ำของพ้ืนที่ดินหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ อยู่
เสมอ   
 -ปัญหำถนนช ำรุดเสียหำยและขำดกำรดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้ถนนสำมำรถใช้กำรได้ดี ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหำและอุปสรรคในกำรเดินทำงสัญจรไปมำของประชำชนเป็นอย่ำงมำก  จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีถนนช ำรุด
เสียหำยเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลำยแห่ง  และบำงครั้งกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนก็ไม่ได้มำตรฐำนตำมหลัก
วิศวกรรมโยธำ   ประกอบกับพ้ืนที่ดินที่จะด ำเนินกำรดังกล่ำวมีพ้ืนที่และขอบเขตที่จ ำกัด  ดังนั้นกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมถนนตลอดจนกำรขยำยและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของถนนดังกล่ำวจึงท ำได้อยำก
ล ำบำกท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมไม่สะดวกและล่ำช้ำ  กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมและ
เปลี่ยนแปลงขยำยถนนสำมำรถจะด ำเนินกำรได้เฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนผิวจรำจรที่มีอยู่เดิมเท่ำนั้นไม่สำมำรถจะ
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของถนนได้ตำมควำมต้องกำร  
   2.  ด้านแหล่งน้ า  
 -กำรให้บริกำรน้ ำประปำหมู่บ้ำนในต ำบลกุฎียังไม่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
ในต ำบลกุฎี  เนื่องจำกกำรให้บริกำรน้ ำประปำแก่ประชำชนในหมู่บ้ำนต่ำงๆ  จะพบว่ำกำรให้บริกำรน้ ำประปำใน



 

 

ต ำบลกุฎีไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เพ่ิมขึ้นของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง  สืบเนื่องจำกระบบประปำ
หมู่บ้ำนในต ำบลกุฎีมีน้อย  ถังน้ ำประปำมีปริมำณกำรบรรจุน้ ำและจ่ำยน้ ำให้แก่ประชำชนมีขอบเขตจ ำกัด  ระบบ
ประปำหมู่บ้ำนบำงแห่งจ่ำยน้ ำได้เฉพำะในหมู่บ้ำนเท่ำนั้นไม่สำมำรถจ่ำยน้ ำประปำให้แก่หมู่บ้ำนที่ อยู่ใกล้เคียงได้
อย่ำงเต็มที่   ผลพวงอำจสืบเนื่องมำจำกถังประปำหมู่ในบ้ำนช ำรุดเสียหำยไม่มีกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภำพที่สำมำรถใช้กำรได้ดี   ตลอดจนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีเองก็ไม่มีงบประมำณเพียงพอและก็มีขอบเขตใน
กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประปำหมู่ในด้ำนต่ำงๆ  ที่จ ำกัดท ำให้กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำในหมู่บ้ำน
ต่ำงๆ  ในต ำบลกุฎีไม่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง   
 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
 -ต ำบลกุฎีมีกำรให้บริกำรไฟฟ้ำยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  จำกกำรส ำรวจปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ประชำชนในต ำบลกุฎี  พบว่ำมีประชำชนในหมู่บ้ำนต่ำงๆ  มีควำมประสงค์ต้องกำรให้มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือ
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะตำมจุดต่ำงๆ  เพ่ิมขึ้นอีก  เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ที่อยู่ห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนออกไป
ปลูกบ้ำนเรือนตำมพ้ืนที่นำของตนเองเพ่ือประกอบอำชีพเกษตรกรรมและอำชีพต่ำงๆ  ยังมีไฟฟ้ำใช้ไม่ทั่วถึง  
 4.  โทรคมนาคม 
 -ต ำบลกุฎีมีกำรให้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะและโทรศัพท์ตำมบ้ำนยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่มีควำมต้องกำรใช้โทรศัพท์เพ่ิมขึ้น  กำรให้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจ ำนวน  
12 เครื่อง  จำกจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมดในต ำบลกุฎีมี  12  หมู่บ้ำน  ซึ่งจ ำนวนโทรศัพท์สำธำรณะมีไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรใช้โทรศัพท์ของประชำชน 
 5.  ด้านอาชีพ     
 -ประชำชนต ำบลกุฎีประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนที่ท ำกิน   ด้วยเหตุที่ประชำชนต ำบลกุฎีส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  80  จำกกำรส ำรวจข้อมูลของผู้ที่ไม่มีที่ดินท ำกินในครำวที่ประชำชนไป
ลงทะเบียนปัญหำควำมยำกจนที่อ ำเภอผักไห่  พบว่ำมีประชำชนต ำบลกุฎีมีปัญหำเรื่องของกำรขำดแคลนที่ดินท ำกิน
เป็นบำงส่วนและมีแนวโน้มว่ำประชำชนต ำบลกุฎีจะประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนที่ดินท ำกินเพ่ิมขึ้นอีกสืบ  
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจและควำมยำกจนประชำชน 
  -ปัญหำอุทกภัย   ต ำบลกุฎีเป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วมเป็นประจ ำทุกปี   เมื่อถึงฤดูน้ ำหลำกท ำให้ระดับน้ ำใน
แม่น้ ำล ำคลองต ำบลกุฎีมีระดับน้ ำที่สูงขึ้น  บำงครั้งน้ ำได้เอ่อล้นคันกั้นน้ ำเข้ำท่วมปกคลุมพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรของ
ประชำชนในต ำบลกุฎีได้รับควำมเสียหำยโดยทั่วไป  ท ำให้พืชผลทำงกำรเกษตรของประชำชนในต ำบลกุฎีได้รับควำม
เสียหำยและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภำยในต ำบลกุฎีโดยส่วนรวม 
 -ปัญหำรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น  เป็นปัญหำของประชำชนใน
ต ำบลกุฎีที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขและได้รับกำรช่วยเหลือจำกรัฐบำลในระดับต้นๆ   ซึ่ง
จะเห็นได้จำกรำคำของข้ำวเปลือกของเกษตรกรพบว่ำรำคำตกต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงอย่ำงมำกจำกที่รัฐบำลได้ประกำศ
รับประกันรำคำข้ำวเปลือกไว้  ซึ่งท ำให้เกษตรกรต้องประสบกับปัญหำกำรขำดทุนเนื่องจำกต้นทุนในกำรผลิตสูง  
โดยเฉพำะเรื่องปัญหำรำคำของปุ๋ยและยำปรำบศัตรูพืชมีรำคำแพง  เป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่
ประชำชนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอย่ำงมำก  และต้องกำรให้รัฐบำลเข้ำมำช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ดังกล่ำว 



 

 

ปัญหำที่ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือ  
1. ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยพยุงรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร  
2. ต้องกำรให้รัฐบำลมีมำตรกำรในกำรควบคุมรำคำสินค้ำเกีย่วกับสำรเคมีและปุ๋ยประเภทต่ำงๆ 
3. ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพดอกเบี้ยต่ ำ  
4. ต้องกำรให้รัฐบำลช่วยเหลือกำรจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ำกิน  
5. ต้องกำรให้รัฐบำลหำมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและป้องกันกำรระบำดของโรคพืช 

 -ปัญหำกำรขำดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบอำชีพประชำชนในต ำบลกุฎี  12  หมู่บ้ำนยังขำด
แคลนเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ  ปัจจุบันเงินกองทุนหมุนเวียนต่ำงๆ  ที่มีอยู่ในต ำบลมีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมประสงค์จะขอกู้เงินไปเพ่ือประกอบอำชีพต่ำงๆ  ตำมควำมถนัดของตนเอง  
ซึ่งกำรขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือน ำไปประกอบอำชีพที่ผ่ำนมำของประชำชนในหมู่บ้ำน  ประชำชนที่ขอกู้เงินไป
แล้วไม่สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้อย่ำงแท้จริง  เนื่องจำกจ ำนวนเงินที่ขอกู้ไปมีไม่เพียงพอต่อกำรน ำไปลงทุ น
ประกอบอำชีพและกำรช ำระคืนเงินกองทุนก็เร็วเกินไปซึ่งไม่เหมำะสมต่อกำรน ำเงินไปลงทุน  บำงครั้งกำรขอกู้เงินไป
ประกอบอำชีพ   ประชำชนก็ไม่สำมำรถน ำเงินที่ขอกู้ไปมำช ำระคืนกองทุนได้  เนื่องจำกน ำเงินที่ขอกู้ไปประกอบ
อำชีพแต่ประสบกับปัญหำกำรขำดทุน  ท ำให้ไม่สำมำรถน ำเงินมำส่งคืนกองทุนได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  และท ำให้
ไม่สำมำรถจะขอกู้เงินจำกกองทุนนั้นๆ  ได้อีกซึ่งท ำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรประอบ
อำชีพอิสระ  
 -ต ำบลกุฎีขำดสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ในต ำบลกุฎี  จำกข้อมูลปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนในต ำบลกุฎี  พบว่ำต ำบลกุฎียังไม่มีโรงเรือนและสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ภำยในต ำบลกุฎี  ซึ่ง
เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำพ้ืนบ้ำนและสินค้ำเกษตร ของประชำชนในต ำบลกุฎีเป็นอย่ำงมำก  
เนื่องจำกประชำชนในต ำบลกุฎีมีกำรกลุ่มของแม่บ้ำนที่ผลิตสินค้ำพ้ืนบ้ำนและสินค้ำทำงกำรเกษตรออกมำจ ำหน่ำย
ได้ตลอดทั้งปี  แต่ต ำบลกุฎีไม่มีโรงเรือนและสถำนที่จ ำหน่ำยสิ้นค้ำตลอดจนไม่มีตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ  ท ำให้
กลุ่มผลิตสินค้ำต่ำงๆ  ในต ำบลกุฎีต้องซบเซำลง  
 6. ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 -ต ำบลกุฎีมีสัดส่วนจ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นทุกปี   เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงของประชำกรในต ำบลกุฎีแล้ว
ยังพบว่ำจ ำนวนประชำกรในกลุ่มดังกล่ำวมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ในอนำคต  ซึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวกับ
กำรดูแลเรื่องของสวัสดิกำรที่จะให้บริกำรแก่ประชำชนในกลุ่มดังกล่ำวมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร  
 7. ด้านการศึกษา 
             -ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2542  มำตรำ  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดกำรศึกษำตำมควำมพร้อมและควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น  และมำตรำ  42  ให้
กระทรวงศึกษำธิกำร  ศำสนำและวัฒนธรรม  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินควำมพร้อม  กำรประสำนและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำ  
รวมทั้งเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้
กระทรวงศึกษำธิกำรได้เริ่มกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งกำรกระจำยอ ำนำจให้กับ



 

 

ท้องถิ่นดังกล่ำว  ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีมีข้อจ ำกัดในเรื่องของ
จ ำนวนงบประมำณและบุคลำกรในด้ำนศึกษำ 
 
 8. ด้านสาธารณสุข 
 -กำรให้บริกำรด้ำนสำธำรสุขแก่ประชำชนในต ำบลกุฎี   จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุฎี  พบว่ำกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนในต ำบลกุฎียังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่  เนื่องจำกกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลกุฎี  ตำมในครัวเรือนตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นประจ ำและต่อเนื่อง
ทุกวัน  เพรำะเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกุฎี  มีจ ำนวนบุคลำกรจ ำกัดไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในต ำบลกุฎี 
 -ประชำชนในต ำบลกุฎียังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง  ปัญหำ
และพฤติกรรมของประชำชนดังกล่ำวเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคต่ำงๆ  โดยประชำชนทั่วไปไม่ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ดูแลรักษำสุขภำพและกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำเท่ำใดนัก  สืบเนื่องมำจำกประชำชนส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว 
 9. ด้านสิ่งแวดล้อม  
             -ด้วยที่ต ำบลกุฎีมีล ำคลองน้ ำไหลผ่ำน  1  แห่ง  ดังนั้นกำรใช้ประโยชน์จำกแม่น้ ำล ำคลองของประชำชน
ในต ำบลกุฎีจึงไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำของประชำชนในต ำบลกุฎีได้อย่ำงแท้จริง   
เนื่องจำกแม่น้ ำล ำคลองในต ำบลกุฎีบำงช่วงเวลำน้ ำเน่ำเสียและมีวัชพืชสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ  จ ำนวนมำก   สำเหตุสืบ
เนื่องมำจำกประชำชนในต ำบลกุฎีขำดควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรช่วยกันดูแลรักษำแม่น้ ำล ำคลอง  โดยประชำชน
ในต ำบลกุฎีที่ขำดควำมรับผิดชอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ ำล ำคลอง และกำรปล่อยให้แม่น้ ำล ำคลองมีวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลต่ำงๆ  เต็มล ำคลองจึงท ำให้น้ ำในแม่น้ ำล ำคลองเน่ำเสียและตื้นเขินได้ง่ำยซึ่งอยู่ในสภำพที่เสื่อมโทรมและอยำก
ต่อกำรดูแลรักษำ  
             -ต ำบลกุฎีจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรเป็นจ ำนวนมำก  จำกลักษณะดังกล่ำวหำกเกิดวิกฤตน้ ำทั้งด้ำน
ปริมำณและคุณภำพของน้ ำก็จะส่งผลกระต่อสิ่งแวดล้อมในต ำบลกุฎีโดยส่วนรวม  ปัญหำกำรใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตร
ของประชำชนในต ำบลกุฎีที่ผ่ำนมำได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในต ำบลกุฎีโดยทั่วไป  เนื่องจำกกำรปล่อย
น้ ำในพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรของประชำชนในต ำบลกุฎีลงสู่แม่น้ ำล ำคลองซึ่งมีกำรปนเปื้อนของน้ ำยำและสำรเคมีต่ำงๆ  
ลงสู่แม่น้ ำล ำคลอง  ท ำให้แม่น้ ำล ำคลองมีสภำวะสภำพแวดล้อมเป็นมลพิษ 
             -ต ำบลกุฎีมีจ ำนวนประชำชนที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำบำดำลสูง  กำรสูบน้ ำประปำบำดำลของแต่ละ
หมู่บ้ำนจึงต้องเพ่ิมปริมำณกำรสูบน้ ำประปำบำดำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เมื่อพิจำรณำถึงภำพรวมของปริมำณกำรใช้น้ ำประปำบำดำลของแต่ละหมู่บ้ำนในปัจจุบันพบว่ำต ำบลกุฎีมีปริมำณ
กำรใช้น้ ำประปำบำดำลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูง  นอกจำกนี้กำรใช้น้ ำประปำบำดำลของประชำชนในต ำบลกุฎียังมี
กำรใช้อย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันมำเป็นเวลำนำน  ซึ่งต่อไปในอนำคตอำจจะท ำให้แรงดันของน้ ำประปำบำดำลหมู่บ้ำน
ลดลงอย่ำงรวดเร็ว  ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรทรุดตัวของแผ่นดิน  มีกำรไหลซึมของน้ ำเค็มลุกล้ ำเข้ำมำในชั้นน้ ำบำดำลซึ่ง
แต่เดิมเคยเป็นน้ ำจืด  



 

 

 10. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
 -ประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎียังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร อนุรักษ์  สืบสำน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้ำนเท่ำใดนัก  กำรพัฒนำในท้องถิ่นตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ท้องถิ่นจะมุ่งเน้น
พัฒนำไปทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นหลักมำกกว่ำกำรพัฒนำในด้ำนอ่ืนๆ  โดยท้องถิ่นเองมองว่ำกำรพัฒนำงำน
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลรับผิดชอบใน
กำรพัฒนำโดยตรง  ดังนั้นกำรพัฒนำทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในต ำบลกุฎีจึงขำดกำรละเลยและขำด
กำรส่งเสริมสนับสนุนย่ำงจริงจังจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นท ำให้ประชำชนไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ  ในกำรที่จะสืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงำมให้คงอยู่สืบไป       
             -ต ำบลกุฎียังขำดกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ก ำลังจะสูญหำย   เนื่องด้วยต ำบลกุฎีมีประวัติควำม
เป็นมำอันยำวนำน  และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นจ ำนวนมำก  ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของศิลปินกำรแสดง  ดนตรี  
ประเพณี  และอำชีพดั้งเดิมของประชำชนในต ำบลกุฎี  แต่ปรำกฏว่ำในปัจจุบันมีภูมิปัญญำท้องถิ่นประเภทต่ำงๆ  
ของต ำบลกุฎีก ำลังจะสูญหำยไป  เนื่องจำกต ำบลกุฎีขำดกำรสืบทอดและขำดกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่ำงเป็นระบบ  
             -เยำวชนในต ำบลกุฎีขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และรักษำวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง  เนื่องจำก
เยำวชนในต ำบลกุฎีขำดจิตส ำนึกในควำมเป็นคนไทยและขำดควำมรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยเยำวชนในต ำบลกุฎีได้หันไปให้ควำมส ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชำวต่ำงชำติมำกกว่ำ
วัฒนธรรมประเพณีของไทยเรำ  ลักษณะดังกล่ำวท ำให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีหลำกหลำยประเภทในต ำบล
กุฎีก ำลังจะสูญหำยและถูกลืมไปโดยขำดผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ชนคนรุ่นลูกหลำนได้เรียนรู้ต่อไป  ซึ่ง
ต่อไปในอนำคตข้ำงหน้ำอำจท ำให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยเช่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแบบไทยๆ  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทำงด้ำนดนตรีไทยและกำรแสดง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำหำรไทย  ศิลปวัฒนธรรม
หัตถกรรมพื้นบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่นแบบไทยๆ  สูญหำยไปในที่สุด 
 11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎียังขำดกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจสอบทำงกำรเมืองกำร
บริหำรน้อย  เนื่องจำกประชำชนคิดว่ำกำรบริหำรจัดกำรงำนในด้ำนต่ำงๆ  เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนนั้นๆ   ประชำชนจึงไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวและไม่เข้ำไปร่วมในกระบวนกำรติดตำมและตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ  จึงท ำให้กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวและกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรตลอดจนกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  ที่ด ำเนินกำรและที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชนโดยตรงถูกละเลยไม่ได้รับควำมสนใจจำกประชำชน  ท ำให้กำรเมืองกำรบริหำรในระดับท้องถิ่นขำดกำร
ตรวจสอบและขำดกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรจำกประชำชนในต ำบลกุฎีตำมกระบวนกำรและ
ขั้นตอนที่กฎหมำยก ำหนด 
โอกาส  ( Opportunity ) 
 1.  ด้านคมนาคม 
 -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีอยู่ใกล้จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร
และงำนรำชกำรกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 



 

 

 2.  ด้านอาชีพ  
 -กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมของประชำชนในต ำบลกุฎี จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำประชำชนใน
ต ำบลกุฎีส่วนใหญ่มีรำยได้เพ่ิมขึ้นสืบเนื่องมำจำกประชำชนได้มีโอกำสกำรท ำกำรเกษตรปีละ  2-3  ครั้ง  ประกอบ
กับกำรควบคุมและกำรรับประกันรำคำข้ำวเปลือกของรัฐบำล  จึงท ำให้เกษตรกรรมและประชำชนส่วนใหญ่มีรำยได้
อยู่ในเกณฑ์ข้ำงค่อนที่จะสูงขึ้นและเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน   
 -กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพต่ำงๆ  ของประชำชนในต ำบลกุฎี  จำกข้อมูลกำรรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
อำชีพต่ำงๆ  ของประชำชนในต ำบลกุฎี  พบว่ำประชำชนในต ำบลกุฎีมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอำชีพต่ำงๆ  เพ่ิม
มำกขึ้นโดยกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีและหน่วยงำนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
 -รัฐบำลได้ด ำเนินโครงกำรกองทุนหมู่บ้ำน   โดยรัฐบำลได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้ำนให้หมู่ละ  1  ล้ำน
บำท  เพ่ือให้ประชำชนได้มีโอกำสขอกู้เงินน ำไปประกอบอำชีพต่ำงๆ  ตำมควำมถนัดของตนเอง  และมีบำงหมู่บ้ำน
ที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้ำนเพ่ิมเติม  เนื่องจำกหมู่บ้ำนดังกล่ำวมีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงินที่ดี  
และต่อไปในอนำคตมีแนวโน้มว่ำรัฐบำลน่ำจะมีกำรจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้ำนให้แก่หมู่บ้ำนที่ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร
เงินเพ่ิมเติมในโอกำสต่อไป  
 -กำรสนับสนุนโครงกำรหนึ่ งต ำบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบำยเร่ งด่วนของรัฐบำลและของ
กระทรวงมหำดไทย  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในแต่ละหมู่บ้ำน  โดยให้ประชำชนได้ใช้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำรด ำเนินพัฒนำสินค้ำในท้องถิ่น  โดยรัฐบำลได้ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนองค์ควำมรู้สมัยใหม่และ
ในด้ำนของกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกชุมชนสู่ตลำดทั่วประเทศ  โดยระบบร้ำนค้ำ  
เครือข่ำยทำงอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นกำรกระจำยสินค้ำให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำต่ำงๆ 
 3.  ด้านการศึกษา   
 -กำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ  พ.ศ.  2542  มำตรำ  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำตำมควำมพร้อมและควำม
เหมำะสมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น  และมำตรำ  42 ให้กระทรวงศึกษำธิกำร  ศำสนำและวัฒนธรรม  
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินควำมพร้อม  กำรประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำ  รวมทั้งเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำร
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษำธิกำรได้เริ่มกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งกำรกระจำยอ ำนำจดังกล่ำวจะท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำของต ำบลกุฎีมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 4.  ด้านสาธารณสุข 
 -กำรกระจำยอ ำนำจด้ำนสำธำรณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้ก ำหนดให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
กำรให้บริกำรสำธำรณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวโน้มกำรกระจำยอ ำนำจของกระทรวงสำธำรณสุขได้มี
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  



 

 

 -โครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ   ซึ่งจำกกำรส ำรวจและกำรขอขึ้นทะเบียนของประชำชนผู้มีสิทธิตำม
โครงกำรดังกล่ำว  ในต ำบลกุฎีมีจ ำนวนประชำกรผู้มีสิทธิตำมโครงกำรมำขอขึ้นทะเบียนครบ เต็มตำมจ ำนวน
ประชำกรในพ้ืนที่  12 หมู่บ้ำน  
 
 
 5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -มำตรกำรแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในต ำบลกุฎี  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวนบ ำรุงรักษำ  และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงสมดุลรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม  บ ำรุงรักษำ  และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและก ำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย  สวัสดิภำพ  และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน     
  -กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจจัดกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองไปสู่ท้องถิ่น  ก ำหนดให้รัฐต้องกระจำยอ ำนำจให้แก่
ท้องถิ่นได้พ่ึงตนเอง  และตัดสินใจในกิจกรรมกำรพัฒนำของท้องถิ่นได้เอง  จำกพระรำชบัญญัติกำรก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจดังกล่ำว  ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ได้ก ำหนดขอบเขตกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่ำงๆ  ตลอดจนงำนกำรติดตำมและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมลพิษใน
ท้องถิ่น  
 6.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 -กำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลกุฎีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของต ำบลกุฎี   โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีมีแนวนโยบำยกำรจัดท ำ
แผนโดยมุ่งเน้นให้มีกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  และให้คงสภำพแวดล้อมที่มีคุณค่ำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของต ำบลกุฎีโดยเฉพำะ  เพ่ือเป็นกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม
ไทยของต ำบลกุฎีให้คงอยู่สืบไป  
 -จำกแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กุฎี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนในต ำบลกุฎีได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ  โดย
มุ่งหวังให้ประชำชนได้มีโอกำสเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องต่ำงๆ   เช่น  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬำ  
ดนตรี  และภูมิปัญญำชำวบ้ำน  โดยประเด็นส ำคัญคือยำกให้ประชำชนได้น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทยเรำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  โดยในอนำคตต ำบลกุฎีมีแผนที่จะด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินค้ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 7.  ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎีให้ควำมสนใจเข้ำไปมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองกำรบริหำรมำก
ยิ่งขึ้น  จำกข้อมูลกำรไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชำติและในระดับท้องถิ่นตลอดจนกำรรับสมัครเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นในต ำบลกุฎี พบว่ำประชำชนในต ำบลกุฎีได้ให้ควำมสนใจในกำรเข้ำไปมีส่วน



 

 

ร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรมำกยิ่งขึ้นเป็นล ำดับ  ประชำชนได้แสดงออกโดยกำรไปสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ตำมสิทธิเสรีภำพที่กฎหมำยได้ก ำหนดประมำณร้อยละ 90-95  ของจ ำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในต ำบล
กุฎี  จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำประชำชนในต ำบลกุฎีได้ให้ควำมสนใจที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำร
บริหำรมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ  
 
อุปสรรค  ( Threat ) 
 

 1. สาเหตุและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนา 
 -ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในต ำบลกุฎีมีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและ
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนในต ำบลกุฎีเป็นอย่ำงมำก   เนื่องจำกภำรกิจที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีได้รับกำรถ่ำย
โอนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีที่จะต้องให้บริกำรแก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ  เป็นภำรกิจที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุฎีจะต้องอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนตลอดจนต้องอำศัยทรัพยำกรใน
เรื่องของงบประมำณและจ ำนวนบุคลำกรตลอดจนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นจ ำนวน
มำก   ดังนั้นกำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีปัญหำและอุปสรรคดังกล่ำว
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีในแต่ละด้ำนซึ่งมีทั้งจ ำนวนบุคลำกรและ
งบประมำณตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในจ ำนวนที่จ ำกัด   ซึ่งปัญหำและอุปสรรคใน
ลักษณะดังกล่ำวก่อให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรและเป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในต ำบลกุฎี
โดยทั่วไป 
 -ปัญหำกำรเกิดอุทกภัยในต ำบลกุฎีเป็นประจ ำทุกปี  ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหำและควำม
เสียหำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตลอดจนควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนในต ำบลกุฎีส่วนรวมโดยทั่วไป  โดยเฉพำะ
ควำมเสียหำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกสภำวะน้ ำท่วมแต่ครั้งได้ก่อให้เกิดปัญหำและ
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีเป็นอย่ำงมำก  
 -กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพต่ำงๆ  ของประชำชนในต ำบลกุฎี  ยังไม่ได้รับควำมสนใจและกำรส่ง
สนับสนุนส่งเสริมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่ำงจริงจัง  กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพของประชำชนในต ำบล
กุฎีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำเป็นกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพชั่วครำว  เนื่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่ให้กำรสนับสนุน
งบประมำณด ำเนินกำรมำแต่ละครั้งไม่ได้มีกำรดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง  จึงท ำให้กลุ่มอำชีพต่ำงๆ  ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมหรือประคับประครองกลุ่มอำชีพของตนให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้  เนื่องจำกกลุ่มอำชีพดังกล่ำวขำดปัจจัย input และ  output  เป็นข้อมูลส่งเสริมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มจึงท ำให้กลุ่มอำชีพต่ำงๆ  ที่จัดตั้งขึ้นไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 -ปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ ำในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น  เป็นปัญหำที่จะต้องได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงเร่งด่วน  เนื่องจำกรำยได้ส่วนใหญ่ของประชำชนในต ำบลกุฎีมำจำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม  โดย
ประชำชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมต้องประสบกับปัญหำกำรขำดทุนเนื่องจำกต้นทุนในกำรผลิตสูงโดย
ไม่มีกำรควบคุมรำคำของปุ๋ยและยำปรำบศัตรูพืชซึ่งเป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนโดยทั่วไป 



 

 

 -กำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรถ่ำย
โอนกำรกระจำยอ ำนำจด้ำนสำธำรณสุข   ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองในแต่ละเรื่องยังขำดกรอบ
กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  ประกอบกับมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลอยู่เป็นระยะลักษณะดังกล่ำวได้
ก่อให้เกิดควำมสับสนและควำมไม่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติตำมภำรกิจที่ถ่ำยโอนในแต่ละเรื่อง  
 -ต ำบลกุฎีมีล ำคลองไหลผ่ำนมำจ ำนวน  1  แห่ง  ท ำให้กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในล ำคลองต ำบล
กุฎีท ำได้ยำกล ำบำก  โดยเฉพำะกระแสน้ ำที่ไหลลงมำสู่ล ำคลองในต ำบลกุฎีกระแสน้ ำได้พัดพำวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ต่ำงๆ  ปนเปื้อนไหลตำมมำกับกระแสน้ ำได้ก่อให้เกิดมลภำวะในล ำคลองในต ำบลกุฎีเป็นอย่ำงมำก  ส่งผลให้ล ำคลอง
ในต ำบลกุฎีแออัดเต็มไปด้วยผักตบชวำและขยะมูลฝอย  เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้ล ำคลองในต ำบลเน่ำเสียได้ง่ำย
เพรำะน้ ำไม่ค่อยระบำย  ประกอบกับประชำชนในต ำบลกุฎีขำดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรช่วยกัน
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมตำมล ำคลอง  โดยประชำชนได้ท้ิงขยะมูลฝอยลงในล ำคลองท ำให้เน่ำเสียได้ง่ำยยิ่งขึ้น  ซึ่งท ำให้
ยำกต่อกำรควบคุมดูแลและรักษำสภำพแวดล้อมของล ำคลอง  
 -ต ำบลกุฎีในปัจจุบันมีวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำมำแพร่หลำยและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเยำวชนและประชำชนใน
ต ำบลกุฎีเป็นอย่ำงมำก  ด้วยเหตุที่ต ำบลกุฎีอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและอยู่ไม่ห่ำงไกลจำก
กรุงเทพมหำนครที่มีควำมเจริญในด้ำนต่ำงๆ มำกนัก  ซึ่งกำรเดินทำงไปมำระหว่ำงต ำบลกุฎีกับกรุงเทพมหำนครก็
สำมำรถท ำได้สะดวกโดยใช้เวลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ  2 ชั่วโมง  ดังนั้นกำรที่เยำวชนในต ำบลกุฎีจะได้รับ
วัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำมำในต ำบลกุฎีจึงท ำได้ง่ำย 
   -ปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลกุฎีมีควำมสนใจที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรด้ำน
ต่ำงๆ  ในท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจำกประชำชนในต ำบลกุฎีขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรเมืองกำรบริหำรและกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมำย  จึงท ำให้กำรเข้ำไป
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  ของประชำชนใน
ต ำบลกุฎียังไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมำยต่ำงๆ  ส ำหรับผู้มีสิ ทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งและประชำชนในท้องถิ่นโดยทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  
ในท้องถิ่น 
 
สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (swot)  
 

 จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุฎีได้ดังนี้  

-  โครงสร้ำงพื้นฐำนยังไม่ได้มำตรฐำนและมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
-  กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพยังขำดกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง 
-  รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรต่ ำในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตสูง  
-  คุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำมีมำตรฐำนเฉลี่ยค่อนข้ำงต่ ำ 
-  ประชำชนยังมีกำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยน้อย 



 

 

-  สิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคุณภำพของน้ ำมีแนวโน้มต่ ำลง  ในขณะที่น้ ำเสียและขยะมีปริมำณ เพ่ิมข้ึน 
-  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังขำดหน่วยงำนด ำเนินด้ำนกำรศึกษำฟ้ืนฟูและเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น   
-  กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรและกำรประสำนควำมร่วมมือกำรพัฒนำในระดับท้องถิ่นจะต้อง

ได้รับกำรปรับปรุง 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุฎีได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ภำยนอกที่จะส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรเมือง รวมถึงระดับควำมขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
2. ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิต รำยได้ รำยจ่ำย กำรออม กำรลงทุน กำรใช้

ที่ดิน แรงงำน) กำรเกษตรกรรม กำรพำณิชยกรรม กำรคลัง  
3. ด้ำนสังคม 
4. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย  
5. เทคโนโลยี 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

สนับสนุน

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรรมและการโยธา กองช่าง สป/กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง สป/กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง /

กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส านักปลัด กองคลัง

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัด กองคลัง

บริหารท่ัวไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลัด กองคลัง

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธาร กองช่าง สป/กองคลัง

7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลัด กองคลัง

8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง /

กองช่าง

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธาร กองช่าง กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลัด กองคลัง

ส่วนท่ี 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน2

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน1

9 การพัฒนาการบริหารการจัดการ

ท่ีดี

4 การพัฒนาด้านการวางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยก

รรม5 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาด้านการส่งเสริม

คุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

6



52
2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถิน่

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรรมและการโยธา 11         5,460,100    6           2,676,200    22         16,963,000  22         20,911,000  19         19,430,000  80         65,440,300   

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน -        -             1           450,000      1           350,000      2           2,000,000    1           200,000      5           3,000,000     

รวม 11        5,460,100   7          3,126,200   23        17,313,000 24        22,911,000 20        19,630,000 85        68,440,300   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน

   2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 3           66,000        7           116,000      7           116,000      7           116,000      7           116,000      31         530,000        
   2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 3           1,095,000    3           1,095,000    3           1,095,000    4           1,135,000    4           1,295,000    17         5,715,000     
        นันทนาการ -        -              

   2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 3           150,000      3           150,000      3           150,000      3           150,000      3           150,000      15         750,000        

   2.4 แผนงาน สาธารณสุข 9           742,000      12         769,000      12         769,000      12         769,000      12         769,000      57         3,818,000     

   2.5 แผนงาน งบกลาง 3           5,394,000    3           5,394,000    3           5,394,000    3           5,394,000    3           5,394,000    15         26,970,000   

รวม 21        7,447,000   28        7,524,000   28        7,524,000   29        7,564,000   29        7,724,000   135       37,783,000   

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 6           276,000      6           276,000      18         6,276,000    18         8,176,000    18         8,176,000    66         23,180,000   

รวม 6          276,000     6          276,000     18        6,276,000   18        8,176,000   18        8,176,000   66        23,180,000   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ. 01
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม

การลงทุนและพาณิชยกรรม

   4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4           120,000      4           120,000      4           120,000      4           120,000      4           120,000      20         600,000        

   4.2 แผนงาน การเกษตร 4           50,000        5           60,000        5           60,000        5           60,000        5           60,000        24         290,000        

รวม 8          170,000     9          180,000     9          180,000     9          180,000     9          180,000     44        890,000       

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   5.1 แผนงาน การเกษตร -        -             -        -             1           85,000        3           2,420,000    5           3,200,000    9           5,705,000     

   5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 5           190,000      5           190,000      8           520,000      7           430,000      7           430,000      32         1,760,000     

รวม 5          190,000     5          190,000     9          605,000     10        2,850,000   12        3,630,000   41         7,465,000     

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   6.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน -        -             -        -             1           150,000      -        -             -        -             1           150,000        

   6.2 แผนงาน การศึกษา 8           1,168,000    8           1,168,000    8           1,168,000    8           1,168,000    8           1,168,000    40         5,840,000     

   6.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ      

        นันทนาการ 3           140,000      3           140,000      3           140,000      3           140,000      3           140,000      15         700,000        

   6.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา -        -             1           488,000      -        -             -        -             -        -             1           488,000        

รวม 11        1,308,000   12        1,796,000   12        1,458,000   11        1,308,000   11        1,308,000   57         7,178,000     

 

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

   7.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 1           25,000        2           55,000        2           55,000        2           55,000        3           655,000      10         845,000        

        นันทนาการ

รวม 1          25,000       2          55,000       2          55,000       2          55,000       3          655,000     10        845,000       

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

ทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

   8.1 แผนงาน การเกษตร -        -             -        -             1           300,000      1           300,000      1           300,000      3           900,000        

รวม 0 0 0 0 1          300000 1          300,000     1          300,000     3          900,000       

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

   9.1 แผนงาน บริหารท่ัวไป 14         1,075,000    15         1,175,000    14         1,075,000    14         1,075,000    14         1,075,000    71         5,475,000     

   9.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 1           90,000        1           90,000        1           90,000        2           890,000      2           590,000      7           1,750,000     

   9.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1           504,400      1           150,000      2           400,000      2           150,000      2           150,000      8           1,354,400     

   9.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 2           60,000        2           60,000        2           60,000        2           60,000        2           60,000        10         300,000        

        นันทนาการ

รวม 18        1,729,400   19        1,475,000   19        1,625,000   20        2,175,000   20        1,875,000   96        8,879,400    

รวมท้ัง  9  ยุทธศาสตร์ 81        16,605,500 88        14,622,200 121       35,336,000 124       45,519,000 123       43,478,000 537       155,560,700 

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 1,623,000 - - - - กองช่าง

2 683,000 - - - - กองช่าง

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700  

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า  

2,800  ตารางเมตร

 ก่อสร้างถนน คสล.

หลังประสบอุทกภัยน้ า

ท่วม หมู่ 1(เส้นบ้านพัก

ชลประทาน - ฟาร์มไก่)

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 1  : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง 700

เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

 ซ่อมแซมถนน คสล.

หลังประสบอุทกภัยน้ า

ท่วม หมู่ 1(ฝ่ังตะวันตก

ไปวัดราษฎร์นิยม)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว   

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า

 100 ตารางเมตร

ถนน 1 เส้น

จ านวน 4ช่วง

ระยะทางรวม

311 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00  เมตร ยาว 

79.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า

 316 ตารางเมตร              

ช่วงท่ี 3 กว้าง 1.50 เมตรยาว 

12.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า

 18 ตารางเมตร               

ช่วงท่ี 4 ท าการเททับถนน  

คสล. เดิม กว้าง 4.00  เมตร ยาว

 195.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ีรวมกัน ไม่น้อย

กว่า 780 ตารางเมตร  หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วท้ังหมดไม่น้อยกว่า  

1,214  ตารางเมตร

3  เพ่ือให้ประชาชน - - 1,080,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1 (ฝ่ังตะวันออก)

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 6 เมตร

 ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,800 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย

กว้าง 6 เมตร

ระยะทาง ยาว 

300  เมตร

งบประมาณ

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4  เพ่ือให้ประชาชน - - 1,080,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

5  เพ่ือให้ประชาชน - - - 1,496,000 - ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

6  เพ่ือให้ประชาชน - - - 350,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

7 - - - 1,300,000 - กองช่าง

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่

ท่ี1(เส้นบ้านพัก

ชลประทานถึงบ้านนาย

ชูชีพ ตรีพล)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 680  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1 (บ้านนายเกษม

 ละก าป่ัน)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร

 ยาว 190 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 3  เมตร

ระยะทาง ยาว 

190  เมตร

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1 (ฟาร์มไก่จรัญ -

 สุดเขตหมู่ท่ี 1)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4 

เมตร ยาว 805 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตรหรือ พ้ืนท่ีรวมกันแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3,220 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทาง ยาว 

805  เมตร

งบประมาณ

 ก่อสร้างถนนลาด ยาง

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต

ส าหรับชุมชนหมู่ 1 

(เส้นหน้าบ้านนายสมคิด

 สุมามาลย์)

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อย

กว่า  2,700 ตารางเมตร

ถนน 1 เส้น

ระยะ ทาง 

2,700 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8  เพ่ือให้ประชาชน - - 50,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

9  เพ่ือให้ประชาชน - - 30,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

10 - - - 1,000,000 - กองช่าง

11 - - - - 300,000     กองช่าง

โครงการลงลูกรังเสริม

ไหล่ทาง หมู่ท่ี 1 (ฝ่ัง

ตะวันตก)

ลงลูกรังเสริมไหล่ทาง กว้าง 1.50

 เมตร ยาว 138 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 165.60 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 1.50 

เมตร ยาว 138 

เมตร

งบประมาณ

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่

น้อยกว่า 150  มิลลิเมตร ขนาด

ถังประปาหมู่บ้านขนาดความจุ20

 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภค 

ร้อยละ 95

โครงการลงลูกรังเสริม

ทางลง หมู่ท่ี 1        

(ฝ่ังตะวันออก)

ปรับปรุงผิวจราจรพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500 ตารางเมตร

ทางลาด 3 จุด 

พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500ตาราง

เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

โครงการก่อสร้างประตู

ปิด-เปิดระบายน้ า  

หนองเกาะ  หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างประตูระบาย กว้าง 

1.00 ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประตูปิด-เปิด
ระบายน ้า  1 
บาน

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12  เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม  ท่ี

สะดวก

- - 950,000 - - กองช่าง

13  เพ่ือให้ประชาชน - - - - 150,000 กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

14 - - - 400,000     กองช่าง

งบประมาณ

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 2 (เส้นหน้าบ้าน

นายไพโรจน์ ฤกษ์

ส าราญ -บ้านนาย

ประดิษฐ์ แจ่มกระจ่าง)

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,050 

ตารางเมตร                      

ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3 เมตร ยาว 158 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 474 

ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

ระยะทางรวม

ยาว 458 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์  พร้อม

สร้างโดม  หมู่ท่ี  2

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ถมดินลานเอนกประสงค์กว้าง 8 

เมตร ยาว 36 เมตร หรือ

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 346 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมก่อสร้าง

อาคารโดม

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อยกว่า 288 

ตารางเมตร

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

โครงการเสริมทางลาด 

เข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี  2

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 3 เมตร

 ยาว 100 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม



60
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 - - - 290,000     - กองช่าง

16 ก่อสร้างแนวก าแพง  

กันดินไหล่ทาง หมู่ท่ี 2 

เช่ือมต่อ  หมู่ท่ี  4

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน   ยาว  

542  เมตร

- - 950,000     - ก าแพงกันดิน

ยาว 542 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

17 - - - - 500,000     กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนน คสล. 

หลังประสบอุทกภัยน้ า

ท่วม  หมู่  3

32,000 - - - - กองช่าง

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าประปา

หมู่บ้าน  รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่าง

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

งบประมาณ

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  2

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ถมดินลานเอนกประสงค์กว้าง 14

 เมตร ยาว 29 เมตร หรือ

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,421 

ลูกบาศก์เมตร

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อยกว่า 406 

ตารางเมตร

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันไม่น้อยกว่า  52.50 

ตารางเมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะทาง 15 

เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอกภัยข้ึน

 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

กรองน้ าประปาหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  2

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค



61
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19  เพ่ือให้ประชาชน - - 500,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

20 - - - 300,000     - กองช่าง

21 ก่อสร้างแนวก าแพงกัน

ดินไหล่ทางเคล่ือนตัว

หลังประสบอุทกภัยน้ า

ท่วม หมู่ 3

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดินไหล่ทาง

เคล่ือนตัว ยาว  47  เมตร

92,600       - - - -  ก าแพงกันดิน

ยาว 47 เมตร

ลดการพังทลาย

ของดิน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างคาน  

คสล. รัดเสาเข็ม หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันก าแพง 

กันดินพังทลาย

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสา เข็ม 

ขนาด 0.25x0.25เมตร ระยะทาง

 590 เมตร

- - - 80,000 - คาน คสล.รัด

เสาเข็มขนาด

0.25x0.25เมตร

 ระยะ ทาง 

590 เมตร

ก าแพงกันดินมี

ความม่ันคงแข็งแรง

กองช่าง

งบประมาณ

 โครงการเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ท่ี 3 (หน้าบ้านนาง

ก้านตอง แจ้งใจ - บ้าน

นางอุดม  วาริชา)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 205 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 820 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทาง ยาว 

205  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ถมดินลานเอนกประสงค์กว้าง 

กว้าง 20.00 ม. ยาว 20.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม 

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อยกว่า 375 

ตารางเมตร

 ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ



62
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 - - - - 600,000     กองช่าง

24  เพ่ือให้ประชาชน - - 620,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

25  โครงการเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี4 (ข้างโรงเรียนวัด

ฤาไชย)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม  ท่ี

สะดวก

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 240 

ตารางเมตร                         

 ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,035 

ตารางเมตร

- - 600,000 - - ถนน 1 สาย 

ระยะทางรวม

ยาว 325เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

งบประมาณ

 ประชาชนมีศาลา

อเนกประสงค์ใน

การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ศาลา 1 หลัง 

ขนาด 6x8 เมตร

 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 3

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีศาลาอเนกประสงค์

ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  

กว้าง6.00 ม.ยาว 8.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

 โครงการเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมเข่ือนกันดิน หมู่ท่ี

4 (หน้าบ้านนายบรรจง

 พูลศิริ)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร

 ยาว 172 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 516 ตารางเมตร  

พร้อมก่อสร้างก าแพงกันดิน  

ระยะทาง  196  เมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 3  เมตร

ระยะทาง ยาว 

172  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม



63
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 - - - - 350,000     กองช่าง

27 ก่อสร้างก าแพงกันดิน

หมู่ท่ี 4 (เส้นบ้านนาง

เบญจมาศ  โพธิใหญ่)

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ยาว 182  

เมตร

- - - 350,000     -  ก าแพงกันดิน

ยาว 182 เมตร

ลดการพังทลาย

ของดิน

กองช่าง

28 ก่อสร้างแนวก าแพงกัน

ดินไหล่ทาง หมู่ท่ี 4 

(ติดต่อหมู่ท่ี 2 , หมู่ท่ี 7)

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน   ยาว  

650  เมตร  ตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

- - - 1,200,000   - ก าแพงกันดิน

ยาว 650 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

งบประมาณ

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 

(หน้าท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ถมดินลานเอนกประสงค์      

แปลงท่ี 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 

48 เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 864 ลูกบาศก์

เมตร                                 

 แปลงท่ี 2 กว้าง 20 เมตร ยาว 

25 เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500  ลูกบาศก์

เมตร  รวมปริมาณดินท้ังหมดไม่

น้อยกว่า1,364 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมลงหินคลุก หนา 0.10 

เมตร  หรือปริมาณหินไม่น้อย

กว่า  136  ลูกบาศก์เมตร

พ้ืนท่ีใช้สอย   

ไม่น้อยกว่า

1,364 ตาราง

เมตร

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ



64
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 - - - - 1,800,000   กองช่าง

30  -  -  -  -      300,000 กองช่าง

31 - - - - 1,000,000   กองช่าง

32 - - 200,000     - กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างคาน  

คสล. รัดเสาเข็ม หมู่ท่ี 5

 (จากบ้านนายเสน่ห์ 

ถึงสุดเขต หมู่ท่ี 5)

เพ่ือป้องกันก าแพง 

กันดินพังทลาย

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสา เข็ม 

ขนาด 0.25x0.25เมตร ระยะทาง

 202 เมตร

- - 50,000       - - คาน คสล.รัด

เสาเข็มขนาด

0.25x0.25

เมตรระยะทาง 

202 เมตร

ก าแพงกันดินมี

ความม่ันคงแข็งแรง

กองช่าง

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่

น้อยกว่า 150  มิลลิเมตร ขนาด

ถังประปาหมู่บ้านขนาดความจุ20

 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่าง
 ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนนดินลูกรังกว้าง  2.40

 เมตร ยาว 70 เมตร สูงเฉล่ีย 

1.30 เมตรหรือ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 218 ลูกบาศก์เมตร

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการก่อสร้างถนน

ดินลูกรัง(เส้นบ้านก านัน

 ไฉน  แป้นประณีต)หมู่

ท่ี  5

ถนนลูกรัง 1 

สาย ระยะ ทาง

 70  เมตร

งบประมาณ

 โครงการก่อสร้างแนว

ก าแพงกันดินเคล่ือนตัว

พร้อมร้ัวส าหรับชุมชน 

ม. 4

 เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของดิน

ก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมร้ัว  

ยาว 120 เมตร

ก าแพงกันดิน  

ยาว 120  ม.

 ลดการพังทลาย

ของดิน

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 โครงการก่อสร้างประตู

 ปิด-เปิดระบายน้ าบาน

หมุน (ล ารางคลองเท)  

หมู่ท่ี  4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประตูระบาย กว้าง 1.00

 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

ประตูปิด -เปิด 

ระบายน้ าบาน

หมุน 1 บาน

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ



65
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34  เพ่ือให้ประชาชน - - 1,400,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

35 - - - 250,000     - กองช่าง

36 - - - - 90,000       กองช่าง

37 - - 243,000 - - กองช่าง

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทางรวม

ยาว 635เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

งบประมาณ

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

 ต่างในหมู่บ้าน

ลงลูกรังขอบปูน  คสล. 

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ลานอเนก 

ประสงค์ 1 แห่ง

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 โครงการเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนน คสล.             

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 

 680ตารางเมตร                 

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 465 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือ

พ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  

1,860 ตารางเมตร

 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กส าหรับชุมชน

 หมู่ท่ี 7 (เส้นหน้าบ้าน

นายสมหมาย ฝากพร)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 126 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 504 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4.00 ม. 

ระยะทาง ยาว 

126 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี  6

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

 ต่างในหมู่บ้าน

ถมดินสาธารณ ประโยชน์ พ้ืนท่ี 

169 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อย กว่า 169 

ตารางเมตร

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 โครงการซ่อมแซมลาน

อเนกประสงค์พร้อมลง

ลูกรังขอบปูน  หมู่ท่ี  6
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38  เพ่ือให้ประชาชน - - - 1,450,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

39 - 208,000 - - - กองช่าง

40 - 218,000     - - - กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

(หมู่ท่ี 7 เช่ือมต่อ

อ าเภอบางบาล)

ก่อสร้างถนน คสล.              

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

 108 ตารางเมตร                  

 ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 220

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

 880 ตารางเมตร                 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 465 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

 1,400 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4.00 ม. 

ระยะทางรวม

ยาว 712 เมตร

 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กส าหรับชุมชน

 หมู่ท่ี 7 (เส้นหน้าบ้าน

นายวินัย  สกุลป่ัน)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4.00 ม. 

ระยะทาง ยาว 

100  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการปรับปรุงถนน

 คสล. ส าหรับชุมชน  

หมู่ท่ี  7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ร้ือถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว

 500 เมตร พร้อมลงลูกรังเสริม

สูงเฉล่ีย 0.40 เมตรกว้าง 4 เมตร

 ยาว 100 เมตร

ถนน 1 สาย 

ระยะ ทาง 100

  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

งบประมาณ

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงการเทลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(บริเวณถังประปา

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7)

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

เทลานเอนกประสงค์ ขนาด 

15x20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อนกว่า 300 

ตารางเมตร พร้อมทาสีตัวอาคาร

และถังน้ าประปา

- - 250,000     - - พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อยกว่า 300 

ตารางเมตร

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมศาลา

กลางบ้าน  หมู่ท่ี  7

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีพ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่

 บ้านเพ่ิมมากข้ึน

ซ่อมแซมศาลาอเนก ประสงค์

ขนาดกว้าง 8x10เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

- - - 200,000     ศาลาอเนก 

ประสงค์ 1 หลัง

ประชาชนได้มี

พ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

43 ก่อสร้างแนวก าแพง  

กันดินไหล่ทาง หมู่ท่ี 7  

(ติดต่อหมู่ท่ี 4)

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน   ยาว  

512 เมตร ตามแบบแปลนกอง

ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

- - - - 900,000     ก าแพงกันดิน

ยาว 512 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

44 - - - - 400,000     กองช่าง

งบประมาณ

 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาบาดาล 

แบบขนาดกลางส าหรับ

ชุมชน หมู่ท่ี 7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมตะแกรงกรองน้ า

-ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา

-เปล่ียนท่อประปาหมู่บ้าน ราย 

ละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค



68
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 23,900 - - - - กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างราว

สะพานส าหรับชุมชน  

หมู่ท่ี  8 (ต้ังแต่บ้าน

นางบุญสม นิพนธ์  ถึง

บ้านนายวรรณะ  

เหลืองพุทธรังสี

เพ่ือให้ประชาชน

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ก่อสร้างราวสะพานระยะทาง 

ยาว 70 เมตร

- - 50,000       - - ราวสะพาน ยาว

 70  เมตร

ประชาชน

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

47 - - - 500,000     - กองช่าง

48  -  -  -      300,000  - กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง

หลังคาเมทัลชีทสนาม

เด็กเล็ก (ฝ่ังตะวันตก) 

หมู่ท่ี 8

 เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีท่ี

ในการจัดกิจกรรม

ต่างในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทสนาม

เด็กเล็ก (ฝ่ังตะวันตก) กว้าง 12 

เมตร ยาว 15  เมตร

งบประมาณ

 โครงการก่อสร้างลาน 

 คสล.อเนกประสงค์ 

(ฝ่ังตะวันออก) หมู่ท่ี 8

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่างในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ 

(ฝ่ังตะวันออก) กว้าง 11 เมตร 

ยาว 14 เมตร หรือพท.ไม่น้อย

กว่า154 ตารางเมตร

ลานอเนก 

ประสงค์

1  แห่ง

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี

รวม  กันไม่น้อยกว่า 40 ตาราง

เมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง 10 

เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

ก่อสร้างถนน  คสล. 

ส าหรับชุมชน ม. 8  

(ฝ่ังตะวันออก)

หลังคาเมทัล

ชีทสนามเด็ก

เล็ก 1  หลัง

เด็กเล็กมีท่ีในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 - - - - 600,000     กองช่าง

50 - - - - 200,000     กองช่าง

51  เพ่ือให้ประชาชน - - 1,200,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

52 33,600 - - - - กองช่าง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ลานอเนก 

ประสงค์

1  แห่ง

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวม กันไม่น้อยกว่า 56 ตาราง

เมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง 14 

เมตร

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 9 (ต้ังแต่บ้านนาย

อนันต์  ชายี ถึงบ้าน

นายเชิญ  กุฎีเขตต์)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 535 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทาง ยาว 

535  เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. 

ส าหรับชุมชน ม. 9  

(ฝ่ังตะวันออก)

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

งบประมาณ

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 โครงการก่อสร้างลา

นคสล.อเนกประสงค์ 

(ฝ่ังตะวันตก) หมู่ท่ี 8

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่างในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

กรองน้ าประปาหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี  8

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าประปา

หมู่บ้าน  รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่าง

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ 

(ฝ่ังตะวันตก) กว้าง 16 เมตร 

ยาว 35 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า  560 ตารางเมตร



70
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
53 ซ่อมแซมถนน คสล.หลัง

 ประสบอุทกภัยน้ าท่วม

 หมู่ 9 (ฝ่ังตะวันตก)

98,000 - - - - กองช่าง

54  เพ่ือให้ประชาชน - - - 90,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

55  เพ่ือให้ประชาชน - - - - 20,000 กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

56 498,000 - - - - กองช่าง

57 - 750,000 - - - กองช่าง

โครงการลงลูกรังทาง

ลาด หมู่ท่ี 9 (ซอยบ้าน

นายเฉลียว ธงเงิน)

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 3 เมตร

 ยาว 30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90  

ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 3 ม.

ระยะทาง ยาว 

30 เมตร

 ก่อสร้างแนวก าแพงกัน

ดินเคล่ือนตัว หมู่ท่ี 

9,11 (ฝ่ังตะวันตก)

 เพ่ือป้องกันทรุดตัว

ของถนน

ก่อสร้างแนวก าแพงกันดิน 

ระยะทาง 328 เมตร

แนวก าแพงกัน

ดินระยะทาง 

328เมตร 1แห่ง

ลดการพังทลาย

ของถนน

ก่อสร้างถนน คสล.  

ส าหรับชุมชน หมู่ 10 

(หน้าบ้านน.ส.           

ธมลวรรณ   สุคะ)

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 9 (ซอยเข้าบ้าน

นายนิคม  พูลลาย)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร

 ยาว 45 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 135 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 3 เมตร 

ระยะทาง ยาว 

45  เมตร

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 2.00  เมตร  ยาว 74เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวม กันไม่น้อยกว่า 148 ตาราง

เมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง 74  

เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

งบประมาณ

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  

200  เมตร

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้น  ทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00  

เมตร  ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.25 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่

น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58  เพ่ือให้ประชาชน - - - 650,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

59 - - - - 600,000     กองช่าง

60 - - 1,000,000   - - กองช่าง

61 181,000 - - - - กองช่างซ่อมแซม ถนน คสล.

หลังประสบอุทกภัย  

น้ าท่วม หมู่ 11        

(ฝ่ังตะวันตก)

 . ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 170 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวม กันไม่น้อยกว่า 255 ตาราง

เมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  

170  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน ขนาด

ความจุ 20 ลบ.ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 

(หลังบ้านนายไพบูลย์  

จันตะ)

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

 ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ถมดินลานเอนกประสงค์กว้าง 

กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร สูง

เฉล่ีย 3 เมตร หรือปริมาณดินไม่

น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร

พ้ืนท่ีใช้สอย  

ไม่น้อยกว่า 

1,000 ตาราง

เมตร

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

งบประมาณ

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง ยาว 

285 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี10 (ต้ังแต่บ้าน

นายชลอ ทองส่ัง ถึง

ศาลาตาฉิม)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 285 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 212,000 - - - - กองช่าง

63  เพ่ือให้ประชาชน - - 1,400,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

64 โครงการก่อสร้างเข่ือน

กันดิน(ฝ่ังตะวันตก

ต้ังแต่บ้านนางนงเยาว์ 

กัลยาณมิตรถึงประตูน้ า

 หมู่ท่ี 11)

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดินไหล่ทาง

เคล่ือนตัว ยาว  700 เมตร

- - - 1,150,000   -  ก าแพงกันดิน

ยาว 700 เมตร

ก่อสร้างก าแพง

กันดินไหล่ทางมี

ความม่ันคง 

แข็งแรง

กองช่าง

65 - 200,000 - - - กองช่างก่อสร้างถนน  คสล. 

ส าหรับชุมชน ม. 12  

(เส้นทางลงข้างวัดโคก

ทอง)

งบประมาณ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50  เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี

รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  50 

 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่

ท่ี11(ฝ่ังตะวันตกต้ังแต่

บ้านนางเยาวพรรณ   

แซ่โคว้ ถึงสุดเขตหมู่ท่ี 

11)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 619 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 2,476 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4  เมตร

ระยะทาง ยาว 

619 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กส าหรับชุมชน

 หมู่ท่ี11 (เส้นหน้าบ้าน

นางนงเยาว์ 

กัลยาณมิตร)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 107 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 428 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4.00 ม. 

ระยะทาง ยาว 

107  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 ก่อสร้างถนน  คสล. 

ส าหรับชุมชน ม. 12  

(หลังโรงเรียนวัดโคก

ทอง)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทาง คมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมท่ีช ารุดเสียหายแตกร้าว 

กว้าง 3.00  เมตร ยาว 45 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี

รวม กันไม่น้อยกว่า 135 ตาราง

เมตร

- 84,200 - - - ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  45 

 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน

กองช่าง

67 - - 110,000 - - กองช่าง

68  เพ่ือให้ประชาชน - - - - 1,500,000 กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

69 - - 500,000     - - กองช่าง โครงการก่อสร้างเข่ือน

กันดินสไลด์ข้างบ้านพัก

ครู  หมู่ท่ี  12

 เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของดิน

ก่อสร้างเข่ือนกันดินสไลด์ข้าง

บ้านพักครู  รายละเอียดตาม

แบบแปลนกองช่างองค์

การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เข่ือนกันดิน 1 

แห่ง

ลดพังทลายของดิน

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 12 

(เส้นหน้าบ้านนายพิชิต 

 นวลละออง -ถึงบ้าน

นายไพบูลย์  แจ่มศักด์ิ)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว  55 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 220 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4.00 ม. 

ระยะทาง ยาว 

55  เมตร

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี12 (เส้นปากคลอง

กุฎี)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

 ยาว 665 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 2,660 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทางรวม 

ยาว 665 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 - - - - 920,000     กองช่าง

71 - - 1,000,000   - - กองช่าง

72 - 1,216,000 - - - กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - - - 200,000 กองช่าง

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 12

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 โครงการก่อสร้างแนว

ก าแพงกันถนนทรุดตัว 

 หมู่ท่ี 12 (หน้าบ้าน

นายไพบูลย์  แจ่มศักด์ิ)

 เพ่ือป้องกันทรุดตัว

ของถนน

ก่อสร้างแนวก าแพงกันถนนทรุด

ตัวระยะทาง 460  เมตร

ก าแพงกันดิน   

 จ านวน  1 แห่ง

ยาว 460 เมตร

ลดการพังทลาย

ของถนน

งบประมาณ

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 ก่อสร้างแนวก าแพงกัน

ดินไหล่ทาง 6,8,9,11 

(ฝ่ังตะวันตก)

 เพ่ือป้องกันทรุดตัว

ของถนน

ก่อสร้างแนวก าแพงกันถนนทรุด

ตัวระยะทาง 741 เมตร  

ก าแพงกันดิน 1

 แห่ง ระยะทาง

 741 เมตร

เพ่ือป้องกันทรุด

ตัวของถนน

 โครงการขยายไฟฟ้า 

สาธารณะ  หมู่ท่ี 1 

(บ้านนายเกษม        

ละก าป่ัน)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

 อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าส่อง

สว่างร้อยละ 

100
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เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 - 450,000 - - - กองช่าง

3 - - 350,000 - - กองช่าง

4 - - - 1,100,000 - กองช่าง

5 - - - 900,000 - กองช่าง

 โครงการขยายไฟฟ้า 

สาธารณะ หมู่ท่ี 11 -

หมู่ท่ี 12 (ฝ่ังตะวันตก)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

 อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าส่อง

สว่างร้อยละ 

100

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 โครงการขยายไฟฟ้า

สาธารณะ  หมู่ท่ี  5

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

 โครงการขยายไฟฟ้า

สาธารณะ  หมู่ท่ี  4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 โครงการเปล่ียนเสา

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 12      

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เปล่ียนเสาไฟฟ้า  รายละเอียด

ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอผักไห่ (อุดหนุนให้

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าส่อง

สว่างร้อยละ 

100

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 2  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

3 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 จ านวนของ

เยาวชนท่ีเข้า
ส านักปลัด/

เทศบาล

เมืองผักไห่/

อ าเภอผักไห่

 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

และสนับสนุนการ

ด าเนินภารกิจด้านการ

ร้อยละของ

หมู่บ้านท่ี

ปลอดยาเสพติด

หมู่บ้านท้ัง12 หมู่

ปลอดยาเสพติด

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในเขต อบต.

ท้ัง  12  หมู่บ้าน

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในเขต อบต.

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเขต อบต.

เป็นเขตปลอดยา

เสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

 โครงการเยาวชนสดใส

ห่างไกลยาเสพติดเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มเยาวชน เขต 

อบต.

ท้ัง  12  หมู่บ้าน ร้อยละของ

เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

เยาวชนห่างไกล

จากยาเสพติด

 โครงการหมู่บ้านเฉลิม

พระเกียรติปลอดยา

เสพติดแบบย่ังยืน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 ปราบปรามการ

ป้องกันและการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สภาพร่างกายและ

จิตใจของผู้เสพยาเสพติด

4 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

5 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

 โครงการฝึกอบรม

อาชีพสานตะกร้า

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพสานตะกร้าอย่าง

น้อยจ านวน 30 คน/1 ปี

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ประชาชนได้น า

ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 

ช่วยเพ่ิมรายได้

ให้กับครอบครัว

มากข้ึน

งบประมาณ

 โครงการฝึกอบรม

อาชีพท าขนมไทย

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบ

อาชีพท าขนมไทยอย่างน้อย

จ านวน 30 คน/1 ปี

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ประชาชนได้น า

ความรู้ไปประกอบ

อาชีพช่วยเพ่ิม

รายได้ให้กับ

ครอบครัวมากข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

7 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ

 เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีและ

โอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้

ท่ีสนใจ เข้าร่วม

กิจกรรมในการ

พัฒนาความสามารถ

ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองและผู้สูงอายุ

ด้วยกัน

กลุ่มผู้สูงอายุ ท้ัง  12  หมู่บ้าน ผู้สูงอายุเข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ

 60

ผู้สูงอายุสามารถ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองและ

ผู้สูงอายุด้วยกันได้

 โครงการฝึกอบรม

อาชีพท าน้ ายา

อเนกประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบ

อาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์

อย่างน้อยจ านวน 30    คน/1 ปี

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ประชาชนได้น า

ความรู้ไปประกอบ

อาชีพช่วยเพ่ิม

รายได้ให้กับ

ครอบครัวมากข้ึน

งบประมาณ
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2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

2 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 ส านักปลัด

3 - - - 40,000 - ส านักปลัด

4 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด

5 - - - - 200,000 ส านักปลัด

งบประมาณ

 โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาในเขต

หมู่บ้านและต าบล

 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ด้านกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา จ านวนของ

เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

ร่วมกัน  เกิด

ความสามัคคี

 โครงการออกก าลัง

กายแอโรบิค

 ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย

จัดกิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิค จ านวนของ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ออกก าลังกาย หมู่ท่ี  7

 ประชาชนได้มี

อุปกรณ์ใช้ในการ

ออกก าลังกาย

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 

ส าหรับหมู่บ้าน

1 โครงการ ประชาชน/

เยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาอเนกประสงค์

ประจ าต าบล  พร้อม

อุปกรณ์กีฬา

 ประชาชนได้มี

สถานท่ีในการออก

ก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาประจ าต าบล  1

 แห่ง

ลานกีฬา 1 แห่ง ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ห่างไกลยาเสพติด

 โครงการสวนสุขภาพ/

สวนสาธารณะ

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

จัดสถานท่ีเป็นสวนสุขภาพ สวนสุขภาพ    

 1 แห่ง

ประชาชนมี

สถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

2.4  แผนงาน  สาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

 โครงการช่วยเหลือผู้

ประสพภัย

 ช่วยเหลือผู้ประสพภัย ช่วยเหลือผู้ประสพภัยท้ัง 12  

หมู่บ้าน

1  โครงการ ผู้ประสพภัยได้รับ

การช่วยเหลือ

 โครงการส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ ผู้ยาก ไร้

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด

เช้ือเอดส์

 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ  ผู้ยากไร้  

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้

ติดเช้ือเอดส์

สนับสนุนงบประมาณใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

ร้อยละ100 

ของ ผู้พิการผู้

ยากไร้ ป่วย

เอดส์ได้รับ  

การฝึกอาชีพ

คนพิการ ผู้ยากไร้ 

 ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ติดเช้ือเอดส์มี

รายได้มากข้ึน

งบประมาณ

 โครงการสนับสนุน

หน่วยงานท่ีเก่ียว ข้อง

ในการช่วยเหลือผู้

ประสพภัย

 ช่วยเหลือผู้ประสพภัย จัดงบประมาณสนับ สนุนหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง

1  โครงการ ผู้ประสพภัยได้รับ

การช่วยเหลือ

 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรค

ต่าง ๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ด้านการ

ป้องกันโรค

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรค 1  โครงการ ประชาชนมีความ 

รู้ด้านการป้องกัน

โรค

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ส านักปลัด

3 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด

4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

ประชาชนมีความ 

รู้ความเข้าใจใน

เร่ืองโทษของยา

เสพติด

งบประมาณ

 โครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์

 เพ่ือให้ประชาชนใน

ม.1-12ได้มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ

เอดส์

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับเอดส์

1  โครงการ ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับเอดส์

 โครงการรณรงค์เร่ือง

โทษของยาเสพติด

 เพ่ือให้ประชาชนใน

ม.1-12 ได้มีความรู้

ความเข้าใจในเร่ือง

โทษของยาเสพติด

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองโทษของยาเสพติด

1  โครงการ

 โครงการฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบ้า

 ลดการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวจ านวน

 500 ตัว

จ านวน 500 ตัว ในเขตพ้ืนท่ีปลอด

จากโรคพิษสุนัขบ้า

 โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ

 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ

สามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองในเบ้ืองต้น

จัดกิจกรรมนันทนา การและ

ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ

1  โครงการ ผู้สูงอายุมีความรู้

ความเข้าใจ

สามารถปฏิบัติ

ตนเองได้ใน

เบ้ืองต้น

 โครงการออกหน่วย

สุขภาพเคล่ือนท่ี  ม. 4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพมากย่ิงข้ึน

1  โครงการ ประชาชนมีความ 

รู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพ

มากย่ิงข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

8 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ส านักปลัด

9 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ส านักปลัด

 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านสุขาภิบาล

แก่ผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหาร

 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

 จ าหน่ายอาหารมี

ความรู้ด้านสุขาภิบาล

อบรมด้านสุขาภิบาล

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร

1  โครงการ ผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหารมี

ความรู้ความ

เข้าใจด้าน

สุขาภิบาล

 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพและพัฒนา

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.)

 เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงานของอสม.

ประจ าหมู่บ้าน

ท้ัง 12  หมู่บ้าน (อุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต าบล

กุฎี)

1  โครงการ การด าเนินงาน

ของ อสม.ประจ า

หมู่บ้านจะมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง ปลอดโรค

งบประมาณ

อุดหนุนการด าเนิน

โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี

1-12 ต าบลกุฎี

เพ่ือให้ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง ปลอดโรค

หมู่บ้านละ 20,000 จ านวน  12 

 หมู่

ด าเนินการตาม

โครงการ

พระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

 ครบท้ัง12 

หมู่บ้าน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 - 1,000 1,000 1,000 1,000 ส านักปลัด

11 - 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักปลัด

12 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

มีข้อมูลสัตว์ท่ี

สามารถน ามาใช้

ในการป้องกัน

และควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า

สามารถควบคุม

การแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า

 โครงการท าหมันสุนัข

และแมว

เพ่ือควบคุมจ านวน

ประชากรของสุนัข

และแมว

ท าหมันสุนัขและแมวตาม

โครงการ ท้ัง 12 หมู่บ้าน

มีจ านวนสัตว์ท่ี

ท าหมันเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20

สามารถควบคุม

จ านวนประชากร

สุนัขและแมว

 โครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธาน ศาสตรจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี

เพ่ือด าเนินการฉีด

วัคซีน ป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้าตามโครงการ

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าตามโครงการ ท้ัง 12 

หมู่บ้าน

งบประมาณ

 ส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย

 จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน 

ศาสตรจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพ่ือด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

ส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์

ในเขตต าบลกุฎี  ท้ัง 12  หมู่บ้าน

ข้ึนทะเบียนสัตว์

ในเขตต าบลกุฎี

 ครบ100 %

ฉีดวัคซีนสัตว์ท่ี

ข้ึนทะเบียน

ครบ 100%
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2.5  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ส านักปลัด

2 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 ส านักปลัด

3 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ส านักปลัด

ผู้สูงอายุร้อยละ

 ๑๐๐ ได้รับ

ความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพผู้

พิการ

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้พิการและ

เพ่ือให้ผู้พิการมีความ

เป็นอยู่ท่ีดี

ผู้พิการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

ผู้พิการร้อยละ 

๑๐๐ ได้รับ

ความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้พิการ

งบประมาณ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุและ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ บริหาร

ส่วนต าบล

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์และ

เพ่ือให้มีความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

ผู้ป่วยเอดส์ร้อย

ละ 100 ได้รับ

ความช่วยเหลือ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 3  : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

งบประมาณ

โครงการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนท่ีเกิด

จากสาธารณภัย

เพ่ือป้องกันและ

บรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีเกิดจาก 

สาธารณภัย

ป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิด

จากสาธารณภัย

1  โครงการ ป้องกันและ

บรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีเกิด

จากสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือพัฒนาด้านการ

ป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย

จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1  โครงการ ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุจราจรทาง

ถนนในช่วงเทศกาล

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

จราจรในช่วงเทศกาล

ลดอุบัติเหตุจราจร จ านวน 2 คร้ัง จ านวน ๒ คร้ัง ลดอุบัติเหตุจราจร



86
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

5 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 กองช่าง

6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

7 - - - 1,900,000 1,900,000 ส านักปลัด

8 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัดประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการป้องกันแก้ไข

ปัญหาในด้านอาชญ

กรรม

เพ่ือป้องกันแก้ไข

ปัญหาในด้าน

อาชญากรรม

ป้องกันแก้ไขปัญหาในด้าน

อาชญากรรม

1   โครงการ ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

โครงการจัดท าป้าย

จราจร หมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนน

ประชาชนมีความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนน

โครงการติดต้ังสัญญาณ

ไฟจราจร (ไฟกระพริบ)

หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 12

เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีจะ

เกิดข้ึนและสร้างวินัย

จราจรให้แก่ประชาชน

มีสถานท่ีให้ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนหาก

เกิดสาธารณภัย

1  โครงการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

หมู่ท่ี  4

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีให้

ความช่วยเหลือ

ประชาชนหากเกิด   

 สาธารณภัย

ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 10 

เมตร ยาว 25.5 เมตร

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

งบประมาณ

อาคาร  1 หลัง

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรใน

หมู่บ้าน จ านวน 4 ชุด

จ านวน  4 ชุด ลดอุบัติเหตุในเขต

  อบต. และสร้าง

วินัยในการใช้ถนน

ให้แก่ประชาชน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

10 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

11 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

12 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

13 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

งบประมาณ

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

15 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

16 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

17 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 9

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 7

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

งบประมาณ

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  หมู่ท่ี 8

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 10

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน



89

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

19 - - 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 12

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 11

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4   การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 4  : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรม

    4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่

ประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมี

อาชีพเสริม

กลุ่มเยาวชน แม่บ้านผู้สูงอายุ 

๕๐ คน

1 โครงการ ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการฝึกอบรม

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กองทุน

หมู่บ้าน

เครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านมีความรู้

มากข้ึน

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

ฝึกอบรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 1 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

4.2  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน

เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ

โครงการอบรมการผลิต

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ือให้เกษตรกรมี

ความรู้เก่ียวกับการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยชีวภาพ  

เกษตรกรสามารถ

ถ่ายทอดความรู้

เกษตรกรในต าบลหมู่บ้านละ     

 3  คน/3 ปี

1  โครงการ เกษตรกรมีความรู้

ในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 โครงการโครงการสนับสนุน

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัด

เย็บเส้ือผ้า

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่ท่ี ๑-๑๒ ได้มี

อาชีพเสริมในการตัด

เย็บเส้ือผ้า

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณ

งบประมาณ

โครงการสนับสนุนงบ 

ประมาณให้แก่กลุ่ม

อาชีพ

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมี

เงินทุนหมุนเวียน

สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ

ท้ัง  12 หมู่

1 โครงการ กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน

เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ

4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน

เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ

5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

ประชาชนได้น า

ความรู้ไปประกอบ

 อาชีพช่วยเพ่ิม

รายได้ให้กับ

ครอบครัวมากข้ึน
ผู้น ากลุ่มเกษตรกรในต าบล 1  โครงการ เกษตรกรมีขีด

ความ สามารถใน

การบริหารจัดการ

การผลิต การแปร

รูปและการตลาด

มากข้ึน

โครงการอบรมให้

ความรู้เร่ืองการบริหาร

จัดการกลุ่มเกษตรกร

อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ

การบริหารจัดการ

องค์กรแก่ผู้บริหาร

กลุ่มเกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร

ฝึกอบรมผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร 1  โครงการ ผู้บริหารกลุ่ม

เกษตรกรมีความรู้

เพ่ิมมากข้ึน

โครงการจัดการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่าย   

ทอดเทคโนโลยีการ 

เกษตรประจ าต าบล

โครงการเสริมสร้าง

และพัฒนาความรู้กับ

ผู้น ากลุ่มเกษตร  ผู้น า

องค์กรเกษตรกร

เพ่ือให้ผู้น ากลุ่ม

เกษตรกรมีความ

รู้เท่าทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

เพ่ิมขีดความ สามารถ

ในการบริหารจัดการ

การผลิต  การแปรรูป

 และการตลาด

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโน 

โลยีการเกษตร

ประจ าต าบลมี

การบริหารท่ีดีข้ึน

งบประมาณ

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

เพาะเห็ดฝาง

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพเสริมเพาะเห็ดฟาง

 อย่างน้อย จ านวน 30 คน/1 ปี

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ

จัดการบริหารศูนย์ 

บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

1  โครงการ 1  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 5  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - - - 200,000     กองช่าง

2 - - 85,000       - - กองช่าง

3 โครงการขุดลอกล าราง

หนองลี  หนองเสือ    

หมู่ท่ี  5

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปาก กว้าง  6 เมตร

 ก้นล ารางกว้าง 3 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1  เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร

 -  -  - 800,000 - คลอง 1 สาย  

ระยะทาง 

2,500 เมตร

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณประโยชน์ 

(คลองเท) ส าหรับ

การเกษตร หมู่ท่ี 4

 โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณ ประโยชน์  

หมู่ท่ี 3 , 5

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปากกว้าง 3 เมตร 

ก้นล ารางกว้าง 1.5เมตร ลึกเฉล่ีย

 1.00 ม. ระยะทาง 150 ม.

คลอง 1 สาย

ระยะทาง 150 

ม.

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

คลอง 1 สาย  

ระยะทาง 900 

เมตร

ขุดลอกล ารางคลองเท ระยะ ทาง

 900 เมตร ปากกว้างเฉล่ีย 4.50 

เมตร พ้ืนล ารางกว้างเฉล่ีย 2.50 

เมตรลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร  หรือ

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  2,025

 ลูกบากค์เมตร



94
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 -  -  -  -      500,000 กองช่าง

5 - - - - 200,000     กองช่าง

6 - - - 120,000     - กองช่าง

7 - - - - 300,000     กองช่าง

 โครงการขุดลอกล าราง

ข้างวัดฤาไชย  หมู่ท่ี  5

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปาก กว้าง  5 เมตร

 ก้นล ารางกว้าง 3 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1  เมตร ระยะทาง 150 เมตร

คลอง 1 สาย  

ระยะทาง 150 

เมตร

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณ ประโยชน์  

หมู่ท่ี  6

 โครงการขุดลอกล าราง

 พร้อมวางท่อระบายน้ า

 หมู่ท่ี  9

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปากกว้าง  5 เมตร

 ก้นล ารางกว้าง 2 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1.50 เมตร ระยะทาง 70  เมตร

คลอง 1 สาย  

ระยะทาง 70  

เมตร พร้อมท่อ

ระบายน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณ ประโยชน์ 

(คลองตาสุ่นเขตติดต่อ 

หมู่ท่ี 10 – 11)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปาก กว้าง 3 เมตร

 ก้นล ารางกว้าง 1 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1 เมตร ระยะทาง 150 เมตร

คลอง 1 สาย  

ระยะ ทาง 150

 เมตร

ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปาก  กว้าง 2 เมตร

 ก้นล ารางกว้าง 1 เมตร ลึกเฉล่ีย

 1 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

รายละเอียด ตามแบบแปลน 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

คลอง 1 สาย  

ระยะทาง

100 เมตร
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5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

ชุมชนหมู่ท่ี 1-12

แม่น้ า ล าคลอง  

แหล่งน่ าสาธารณะ

 สะอาดสวยงาม 

สัญจรได้สะดวก 

ประชาชนมี

จิตส านึกในการ

รักษาสภาพ 

แวดล้อมในคลอง

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน

เยาวชน กลุ่ม

สตรี และส่วน

ราชการในเขต

ต าบลกุฎี 

ร่วมงานตาม

โครงการ

ท้ัง  12 หมู่บ้าน

เพ่ือให้ปรับปรุง   

สภาพแม่น้ า ล าคลอง

แหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้สามารถสัญจรไป

มาได้สะดวก  และ

สร้างจิตส านึกในการ

รักษาแหล่งน้ าอย่าง

ย่ังยืน

ชุมชนน่าอยู่

ผู้น าชุมชน  ประชาชนเยาวชน 

กลุ่มสตรี และส่วนราชการใน

เขตต าบลกุฎี

1   โครงการ

โครงการพัฒนาแหล่ง

น้ าคลองสวยน้ าใส

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี

 1-12ปรับปรุงสภาพ

 แวดล้อมชุมชนให้น่า

อยู่

ประชาชนมีการปรับ ปรุง

สภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่

งบประมาณ
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5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัดโครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน " 

จังหวัดสะอาด " ระดับ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ในการบริหาร

จัดการขยะในชุมชน

ผู้น าชุมชน  ประชาชนเยาวชน 

กลุ่มสตรี และส่วนราชการใน

เขตต าบลกุฎี

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน

เยาวชน กลุ่ม

สตรี และส่วน

ราชการในเขต

ต าบลกุฎี 

ร่วมงานตาม

โครงการ

ท้ัง  12 หมู่บ้าน

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน 

เยาวชนกลุ่มสตรี 

และส่วนราชการ 

มีความรู้ในการคัด

แยกขยะในชุมชน

เพ่ือให้สร้างจิตส านึก

ให้แก่ประชาชนใน

การร่วมกันรักษา

ความสะอาดและงด

ท้ิงขยะลงในถนน

หรือท่ีสาธารณะ

ผู้น าชุมชน  ประชาชนเยาวชน 

กลุ่มสตรี และส่วนราชการใน

เขตต าบลกุฎี

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน

เยาวชน กลุ่ม

สตรี และส่วน

ราชการในเขต

ต าบลกุฎี 

ร่วมงานตาม

โครงการ

ท้ัง  12 หมู่บ้าน

ประชาชน

ตระหนักในการมี

ส่วนร่วมกันรักษา

ความสะอาดและ

งดการท้ิงขยะลง

ในถนนหรือท่ี

สาธารณะ

งบประมาณ

โครงการจังหวัดสะอาด

หน้าบ้าน น่ามอง เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

4 - - 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

5 - - - - 90,000 กองช่าง

.

6 - - 90,000 - - กองช่าง

.

7 - - - 90,000 - กองช่างโครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 2.00 

ม.ยาว 2.00 ม. สูง 1.80 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์ การบริหารส่วนต าบลกุฎี

1   โครงการ ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาด 2x2 

เมตร สูง 1.80 เมตรรายละเอียด

ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

1   โครงการ ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีผู้รับจ้างมาเก็บขยะ 1   โครงการ ครัวเรือนได้ผู้

รับจ้างมาเก็บขยะ

ไปก าจัด

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  7

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 2.00 

ม.ยาว 2.00 ม. สูง 1.80 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์ การบริหารส่วนต าบลกุฎี

1   โครงการ ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านึกการคัดแยก

ขยะมูลฝอย

1   โครงการ ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่ท่ี1-12 มีผู้รับจ้าง

มาขนขยะไปก าจัด

งบประมาณ

โครงการจัดหาผู้รับจ้าง

ก าจัดขยะ ม.1-12

สร้างจิตส านึกการ

จัดการด้านขยะมูล

ฝอย

รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านขยะ

มูลฝอย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 - - 90,000 - - กองช่าง1   โครงการ ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  12

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 2.00 

ม.ยาว 2.00 ม. สูง 1.80 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์ การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ



99

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาภาคการผลิต  ภาคการค้า  และบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 6  : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด  CCTV  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

เพ่ือความปลอดภัย

ของเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและทรัพย์สิน

ของทางราชการ

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV แบบ

มุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายใน

 /นอกอาคาร จ านวน 4 ตัว 

พร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง

- - 150,000 - - 1 โครงการ เด็กมีความปลอด

 ภัยและป้องกัน

ทรัพย์สินของ

ราชการสูญหาย

ส านักปลัด

6.2  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัดโครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือพัฒนาการศึกษา

ทุกระดับ

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก 1   โครงการ เด็กวัยเรียนได้รับ

พัฒนาสติปัญญา 

 และมีความรู้มาก

ข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ส านักปลัด

3 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 ส านักปลัด

4 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ส านักปลัด

5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด

โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)เด็ก

อนุบาล ๓ ขวบ ศพด.

อบต. เด็กก่อนวัยเรียน

และเด็กประถมศึกษา

โรงเรียนวัดฤาไชยและ

โรงเรียนวัดโคกทอง

เพ่ือให้เด็กได้มีอาหาร

เสริม(นม)เพียงพอ

เด็กมีอาหารเสริมนมรับประทาน เด็กมีอาหาร 

เสริมนม ร้อย

ละ 100

เด็กมีอาหารเสริม

นมรับประทาน

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กก่อน

วัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษาโรงเรียน

วัดฤาไชย

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย

เรียนและเด็ก

ประถมศึกษาได้มี

อาหารกลางวัน

เพียงพอ

เด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษามีอาหารรับประทาน

โครงการอาหารกลางวัน

 อนุบาล 3 ขวบ ศพด.

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย

เรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน

อย่างเพียงพอ

เด็กก่อนวัยเรียนมีอาหาร

รับประทาน

เด็กอนุบาล มี

อาหาร ร้อยละ

 100

เด็กก่อนวัยเรียนมี

อาหารรับประทาน

เด็กมีอาหาร 

กลางวัน

ร้อยละ 100

เด็กก่อนวัยเรียน

และเด็ก

ประถมศึกษามี

อาหารรับประทาน

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กก่อน

วัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษาโรงเรียน

วัดโคกทอง

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย

เรียนและเด็ก

ประถมศึกษาได้มี

อาหารกลางวัน

เพียงพอ

เด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษามีอาหารรับประทาน

เด็กมีอาหาร 

กลางวัน

ร้อยละ 100

เด็กก่อนวัยเรียน

และเด็ก

ประถมศึกษามี

อาหารรับประทาน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัดโครงการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของอบต.

เพ่ือส่งเสริม

บรรยากาศในการ

เรียนรู้ของเด็ก

1  คร้ัง 1   โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีบรรยากาศท่ี

เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ของเด็ก

โครงการสนับสนุนกีฬา

ต้านยาเสพติด 

(โรงเรียนวัดโคกทอง)

เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและ

เกิดความสามัคคี

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 1  โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และเกิดความ

สามัคคี

โครงการสนับสนุนกีฬา

ต้านยาเสพติด 

(โรงเรียนวัดฤาไชย)

เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและ

เกิดความสามัคคี

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 1  โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และเกิดความ

สามัคคี

งบประมาณ
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6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมและ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

- วันข้ึนปีใหม่

- วันสงกรานต์และ

ผู้สูงอายุ

- วันเข้าพรรษา

- วันลอยกระทง

   ฯลฯ

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

- วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินี

- วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

ประชาชน

ร่วมงาน

ร้อยละ 100

เป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินและ

สืบสานประเพณี

ไทย

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมรัฐพิธีและพระ

ราชพิธี

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมเก่ียวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี  

และวันส าคัญ

งบประมาณ

ประชาชนได้ร าลึกใน

พระกรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ     

พระราชพิธี

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

งานพิธีทาง

ราชการและร าลึก

ในพระกรุณาธิคุณ

ประชาชน

ร่วมงาน

ร้อยละ 100
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชชนนี พันปี

หลวง และวันแม่

แห่งชาติ
-วันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร
-วันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ

บพิตร   วันชาติ และ

วันพ่อแห่งชาติ
- วันปิยมหาราช

   ฯลฯ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็ก

เพ่ือซ่อมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาด 9.5x12 เมตรหรือปริมาณ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  114  ตาราง

เมตร

- 488,000     - - - จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กใช้งานได้

ตามปกติ

กองช่าง

โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้ผู้บริหาร

สมาชิกสภา 

ข้าราชการ  พนักงาน

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้น้อมร าลึก

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งองค์

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรง

วางรากฐานการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  

ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างของ 

 อบต.

ผู้บริหารสมาชิก

 สภาอบต.  

ข้าราชการ /

พนักงาน 

ลูกจ้างของ  

อบต.ร่วมงาน

ร้อยละ 100

ผู้บริหาร  สมาชิก

สภา ข้าราชการ  

พนักงานองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ได้ให้

ความส าคัญและ  

ตระหนักถึงหน้าท่ี

งบประมาณ

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 7  : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

7.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด

2 - - - - 600,000 ส านักปลัด

3 - 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์แหล่งน้ าธรรมชาติ

 หมู่ 2 (หนองชะโด)

เพ่ือให้มีสถานท่ี

พักผ่อน หย่อนใจ

ส าหรับประชาชนใน

ต าบลกุฎีและใกล้เคียง

กว้าง  8  ไร่ 1   โครงการ ประชาชนมีท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ

โครงการล่องเรือชม

ค้างคาวแม่ไก่และ

นมัสการหลวงพ่อเชิญ

เพ่ือให้มีสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ

มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 1   โครงการ มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

โครงการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์แนะน า

แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียว

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/

แนะน าแหล่งท่องเท่ียว

มีป้ายแนะน า

ร้อยละ100

แหล่งท่องเท่ียวมี

นักท่องเท่ียวเพ่ิม

มากข้ึน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาภาคการผลิต  ภาคการค้า  และบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  8  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 8  : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

8.1  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

โครงการสวนสมุนไพร

เพ่ือสุขภาพ ม. 4

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่ท่ี 4 ได้มีสวน

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

มีสวนสมุนไพร ประชาชนได้

ศึกษาพืช

สมุนไพร  และ

น ามาใช้ในการ

ด ารงชีวิต

แหล่งท่องเท่ียวมี

นักท่องเท่ียวเพ่ิม

มากข้ึน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 9  :  การบริหารจัดการท่ีดี

    9.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  : งานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

 โครงการเพ่ือเสริม

ประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถ่ิน

 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน

การบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของ

บุคลากรท่ี

ได้รับการเพ่ิม  

ประสิทธิภาพ

การบริหาร งาน

บุคคลส่วนท้องถ่ิน

มีประสิทธิภาพ

 โครงการจัดท าคู่มือ  

ประกาศการให้บริการ

ประชาชน

 เพ่ือประชาชน

รับทราบข้ันตอนการ

ท างานของ อบต.

จัดท าเอกสารเผยแพร่การท างาน

ของ  อบต.

1  โครงการ ลดข้ันตอนและ

เอกสารในการให้ 

บริการประชาชน

 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

 เพ่ือน าข้อมูลมา

จัดท าเป็น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้จัดท าแผน 

พัฒนาท้องถ่ิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

6 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด

7 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

 โครงการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

 เพ่ือบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินให้

มีสภาพท่ีสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมีประสิทธิภาพ

จ านวน

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

การซ่อมแซม

ทรัพย์สินสามารถ

ใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมี

ประสิทธิภาพ

 ค่ารังวัดท่ีดิน  เพ่ือจ่ายในการรังวัด

ท่ีสาธารณะต่าง ๆ

จ่ายเป็นค่ารังวัดท่ีสาธารณะต่าง ๆ 12  หมู่ จ่ายเป็นค่ารังวัดท่ี

สาธารณะต่าง ๆ

 โครงการการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมการ

สร้างพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือน

ประชาธิปไตย

ประชาชนในเขต  อบต. กุฎี 1  โครงการ ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือน

ประชาธิปไตย

 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้และการมีส่วน

ร่วมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

 เพ่ือให้ประชาชนใน

เขตอบต.ได้รับความรู้

ประชาชนในเขตอบต.ได้รับ

ความรู้อย่างท่ัวถึง

1  โครงการ ประชาชนในเขต 

อบต.มีความรู้ใน

ข่าวสารต่างๆ

 โครงการพัฒนาการ

บริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ

 เพ่ือใช้ในการออก

บริการประชาชน

เคล่ือนท่ี จัดท าตู้ รับ

เร่ืองร้องทุกข์ 

ร้องเรียนประจ า

หมู่บ้าน

ประชาชนในเขต  อบต. กุฎี ประชาชนมี

ความพ่ึงพอใจ

ในการบริการ

ของ อบต ร้อย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรู้และได้รับ

การบริการอย่าง

ท่ัวถึง

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด

 โครงการการศึกษาดู

งานระหว่าง อบต.

 เพ่ือให้สมาชิก อบต.

ข้าราชการ  พนักงาน

 ลูกจ้าง ของ อบต.ได้

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหว่าง อบต.

สมาชิกอบต.ข้าราชการ /

พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.ได้

แลก เปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

 อบต.

ข้าราชการ

พนักงาน ท่ี

ได้รับการ 

ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 100

สมาชิก อบต.

จนท./พนักงาน

ลูกจ้าง ของ อบต.

ได้แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น

เพ่ิมข้ึน
 โครงการจัดอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับระเบียบ

กฎหมายแก่สมาชิก 

อบต.เจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรภายในองค์กร

 เพ่ือให้สมาชิก อบต.

เจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรภายใน

องค์กรมีความรู้

เก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมายเพ่ิมมากข้ึน

สมาชิก อบต. จนท.และ

บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้

เก่ียวกับกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน

เจ้าหน้าท่ีและ 

ส.อบต. ท่ีได้รับ

การอบรม ร้อย

ละ 100

สมาชิก อบต.

เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรภายใน

องค์กร มีความรู้

เก่ียวกับกฎหมาย

เพ่ิมมากข้ึน

 โครงการอบรมสัมมนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของพนักงานส่วนต าบล 

 ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต.  

ผู้น าชุมชน และผู้

สังเกตการณ์

 เพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานและแนว

ทางการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 

 ผู้น าชุมชน  พัฒนาการ

ปฏิบัติงานและแนวทางการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

พนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้าง 

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา 

อบต.  ผู้น า

ชุมชนได้รับ

การอบรม ร้อย

ละ 100

พัฒนาการปฏิบัติ 

งานและแนวทาง 

การปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ส านักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

14 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

ฝ่ายบริหาร

และสมาชิก

ได้รับการ 

ศึกษาดูงาน

ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารและ

สมาชิกมี

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติมากข้ึน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการและให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ านวน  1 โครงการ

1  โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ใน

การช่วยประชาชน

 โครงการฝึกอบรม

สัมมนาของพนักงาน

และลูกจ้าง

 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานและลูกจ้าง

พนักงานและลูกจ้าง จ านวน 16 

 คน

พนักงานและ

ลูกจ้าง เข้ารับ

การฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่า คน

ละ 1 คร้ัง ต่อปี

เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 โครงการศึกษาดูงาน

ของฝ่ายบริหารและ

สมาชิก

 เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารและสมาชิก จ านวน 

 ๒๘ คน

งบประมาณ
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9.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  : งานบริหารงานคลัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - 100,000 - - - กองคลัง

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน  : งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 90,000       90,000       90,000       90,000       90,000       กองช่าง

2 - - - 800,000 - กองช่าง

3 - - - - 500,000 กองช่าง

 โครงการจัดท าร้ัวและ

ปรับแต่งภูมิทัศน์

องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

 เพ่ือให้  อบต. มีภูมิ

ทัศน์ท่ีดี บริเวณ

รอบ ๆ ท่ีดี

๑ คร้ัง 1  โครงการ อบต.มีภูมิทัศน์ท่ีดี

ข้ึน

 โครงการก่อสร้างซุ้ม

ประตูทางเข้า  อบต.กุฎี

 เพ่ือประชาสัมพันธ์  

อบต.

1  โครงการ

ตามแบบแปลน  อบต.

1  โครงการ อบต. เป็นท่ีรู้จัก

ของคนท่ีสัญจร

ไป-มา

 โครงการปรับปรุง

ระบบเสียงตามสาย 

หมู่ท่ี 1-12

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ   

ภาพการปฏิบัติงาน

ท้ัง  12 หมู่ จ านวน 12 จุด ท าให้การปฏิบัติ  

งานมีประสิทธิ  

ภาพมากข้ึน

งบประมาณ

 จัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

 เพ่ือให้การจัดเก็บ

ภาษีและการจัดท า

ทะเบียนทรัพย์สินมี

ความทันสมัย

จัดจ้างจัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน ๑ คร้ัง

1  โครงการ มีรายได้จากการ

จัดเก็บรายได้

เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
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9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 504,400 - - - - กองช่าง

2 - - 250,000 - - กองช่าง

3 - 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง

-ปรับปรุงปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึก

อาชีพ  กว้าง 10  เมตร ยาว 

25.50 เมตร

จ านวน

ส่ิงก่อสร้างท่ี

ได้รับการ

ซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน

ทรัพย์สินสามารถ

ใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมี

ประสิทธิภาพ

 เพ่ือบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้างให้มีสภาพ

ท่ีสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-ปรับปรุงบันไดอาคาร

อเนกประสงค์ (เป็นศูนย์พักพิง

ช่ัวคราว  หมู่  4)

จ านวนท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

ท่ีได้รับการ

ซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน

ทรัพย์สินสามารถ

ใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมี

ประสิทธิภาพ

 - ปรับปรุงอาคารส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

 ค่าจ้างออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้าง

 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

จ่ายเป็นค่าออกแบบและควบคุม

งานก่อสร้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

งานออกแบบ

และควบคุม

งานก่อสร้างได้

มาตรฐานร้อย

ละ 95

ท าให้การปฏิบัติ 

งานมีประสิทธิ  

ภาพมากข้ึน

โครงการบ ารุงรักษา

และปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง

อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  

หมู่ท่ี 4

 เพ่ือบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

ให้มีสภาพท่ีสามารถ

ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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    9.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัดอุดหนุนโครงการจัด

งานของดีผักไห่

เพ่ือส่งเสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีของ

อ าเภอผักไห่

จ่ายเป็นค่าจัดงานของดีผักไห่  

จ านวน  1 โครงการ  (อุดหนุน 

มูลนิธิม่ิงมงคลอ าเภอผักไห่)

1  โครงการ วัฒนธรรม

ประเพณี ของ

อ าเภอผักไห่ได้รับ

การสืบสานต่อไป

งบประมาณ

อุดหนุนโครงการยอยศ

ย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก

เพ่ือจ่ายเป็นค่า

โครงการยอยศย่ิงฟ้า

อยุธยามรดกโลก

จ่ายเป็นค่าโครงการยอยศย่ิงฟ้า

อยุธยามรดกโลก (อุดหนุนท่ีท า

การปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา)

1  โครงการ โครงการยอยศย่ิง

ฟ้าอยุธยามรดก

โลกได้รับการสืบ

สานต่อไป
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1  เพ่ือให้ประชาชน - - - 3,735,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรโดยการปูแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 

1-2 บริเวณฝ่ังตรงข้าม

ป้อม ตร. - หน้าบ้าน

นางพยุง  กล่ินสังข์

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5 เมตร

 ยาว 2,368 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.05เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

11,480 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 5.00 ม.

ระยะทาง ยาว 

2,368 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 1  : โครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 - - 3,200,000   3,200,000   3,200,000   กองช่าง

3 - - - 1,570,000 - กองช่าง

4 1,983,000 - - - - กองช่าง

งบประมาณ

 โครงการซ่อมแซมถนน

 คสล.ทางเช่ือมบางบาล

 -ปากคลองโพธ์ิ หมู่ท่ี 7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้น ทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ร้ือพ้ืนทางเดิมกว้าง 4เมตร ยาว 

 500 เมตร ลงลูกรังพร้อมบดอัด

 กว้าง 4 เมตร ยาว  500 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมเท

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร

 ยาว  500   เมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  

500  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ลาดยาง

แอสฟัสส์ติก ส าหรับ

ชุมชน  ม.2 , 4 , 7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 กว้าง 6 ม.ยาว  850  ม.  หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.

ถนน 1  เส้น 

ยาว 850 ม.

 ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรลาดยางแอสฟัส

ติกคอนกรีต ส าหรับ

ชุมชน  หมู่ท่ี  4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ร้ือพ้ืนทางเดินกว้าง 6เมตร ยาว 

 305 เมตรลงลูกรังพร้อมบดอัด 

 หนาเฉล่ีย 0.40 เมตรพร้อม

ก่อสร้างถนน  คสล. หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 1,830 ตารางเมตร

ถนน 1 เส้น 

ระยะ ทาง  

305  เมตร

 ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 - - - 2,000,000 - กองช่าง

7 - - - - 5,000,000 กองช่าง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

 โครงการซ่อมแซมผิว

จราจร บริเวณร้านนาย

สุเทพ – สะพานข้าม

แม่น้ าน้อยหมู่ท่ี  12

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์

กคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว

 310.00 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,480 ตารางเมตร

ถนน 1สายกก

ว้าง 8.00 เมตร

 ยาว 310.00 

เมตร พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 2,480

 ตารางเมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

งบประมาณ

 โครงการซ่อมแซม

ถนนคสล. หมู่ท่ี  12 

(หน้าวัดโคกทอง ถึงหลัง

โรงเรียนวัดโคกทอง)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวกข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์

กคอนกรีต กว้าง 6 เมตรยาว525

เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า3,150 

ตารางเมตร

กว้าง 6 เมตร  

ยาว 525 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 3,150 

ตารางเมตร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 5  : การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - - 1,500,000   - กองช่าง

2 - - - - 2,000,000   กองช่างประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการขุดลอกล า

รางพร้อมก่อสร้าง

ประตูปิด-เปิดระบายน้ า

 เขตติดต่อระหว่าง หมู่

ท่ี  1 – 2

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปากกว้าง 5 เมตร 

ก้นล ารางกว้าง 3 เมตร ลึกเฉล่ีย 

1.00 ม. ระยะทาง 900 ม.

ก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดระบายน้ า

 รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

 คลอง 1 สาย

และประตู ปิด -

เปิดระบายน้ า 1

 บาน

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

 โครงการขุดลอกล าราง

เส้นสามแยกบ้าน   

นางฟ้อย  เรือนสะอาด 

ถึงบ้านนางสายบัว  

ลาภโสภา  หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางปากกว้าง 3 เมตร 

ก้นล ารางกว้าง 1 เมตร ลึกเฉล่ีย 

1.00 ม. ระยะทาง 700 ม.

คลอง 1 สาย  

ระยะทาง 700 

เมตร
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2563 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 ส านักปลัด

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ 2,500 - - - - ส านักปลัด

 (เทปวัดระยะ)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 16,000 - - - - ส านักปลัด

(เคร่ืองสูบน้ า)

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 5,500 - - - - ส านักปลัด

(เคร่ืองเจีย/ตัด)

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง

 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 

เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด  แบบมือ

ถือ  ขนาด 5 น้ิว  จ านวน 1 ตัว

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จ านวน  5  ตัว

 จัดซ้ือเทปวัดระยะขนาด 50  

เมตร จ านวน 2 ตลับ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2563 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 2,500 - - - - ส านักปลัด

(สว่านไฟฟ้า)    

7 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือจัดซ้ือ 121,400 - - - - ส านักปลัด

(สายส่งน้ าดับเพลิง)

(สายส่งน้ า)

-สายส่งน้ า  ชนิดผ้าใบ  ขนาด 

1.5 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 20 

เมตร  จ านวน 3 ชุด

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) กองคลัง

กองช่าง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000 - - - ส านักปลัด

(เคร่ืองโทรสาร) 

-สายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด 2.5

 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร  

จ านวน 3 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม)

-

 การรักษาความสงบ

ภายใน

จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า          

จ านวน 1 ตัว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้

กระดาษธรรมดา  จ านวน 1  

เคร่ือง (บัญชีราคาครุภัณฑ์  

กองมาตรฐานงบประมาณ 1  

ส านักงบประมาณ)
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2563 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,200 - - - ส านักปลัด

(เคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐาน) 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - 10,000 - - ส านักปลัด

(โพเดียมไม้) จ านวน   2  ตัว 

12 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,100 - - - กองช่าง

 (เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-

-

-

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

จ านวน 1 เคร่ือง (จัดหาโดยสืบ

ราคาจากท้องตลาด เน่ืองจาก 

ไม่มีตามบัญชีครุภัณฑ์ กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก

งบประมาณ)

 จัดซ้ือโพเดียมไม้ จ านวน 2 ตัว

(จัดหาโดยสืบราคาจาก

ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีตาม

บัญชีครุภัณฑ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1              

ส านักงบประมาณ)

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Print) จ านวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2563 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน - 6,000 - - - กองช่าง

 (เคร่ืองตัดไฟเบอร์)

14 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถบรรทุกขยะ)

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ (แบบอัด

ท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยบต์

 สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170  กิโลวัตต์ 

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ

- - 2,400,000      2,400,000  2,400,000  ส้านักปลัด

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 2,100 - - - ส านักปลัด

 เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card  Reader)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart  Card 

Reader) จ านวน 3  เคร่ือง   

ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล ฯ

จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์         

 -ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์        

 -แผ่นตัด 355 มม.(14น้ิว)   

-ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง 

เปล่า 3,800 รอบ/นาที

- ขนาด (ย*ก*ส) 500*280*

600 มม. 



122
เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2563 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000      - - - กองคลัง

 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 

Printer แบบแคร่ส้ัน

17 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ - 10,000 - - - กองช่าง

 (บันไดไฟเบอร์กลาส ชนิดพาดเล่ือน

 2 ตอน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot 

Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน  

จ านวน 1  เคร่ือง  ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

จัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาส ชนิด

พาดเล่ือน 2 ตอน จ านวน  1  

อัน
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  ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2913  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 
 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด ยุทธศาสตร์ พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน   

ตามและประเมินผลโครงก 
 
ารขององค์ท้องถิ่น 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 

10  
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2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 

(5)  

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

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

        
  

2. การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

        
  

3.  การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

        

  

4.  การพัฒนาด้าน
การวางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม 

        

  

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

6. การพัฒนา
ส่งเสริมคณุธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

  

7. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

        
  

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

        

  

9. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
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ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านเส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ปัญหาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

 โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางแอส
ฟัสส์ติก ส าหรับชุมชน ม.2 , 4 , 7 

281,000.00 245,000.00 

2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทางเชื่อมบางบาล - ปากคลองโพธิ์ 
หมู่ที่ 7 

1,395,000.00 940,000.00 

3 โครงการก่อสร้างแนวก าแพงกันดินเคลื่อนตัว หมู่ที่ 9, 11 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

498,000.00 495,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับชุมชน หมู่ที่ 11 
(เส้นหน้าบ้านนางนงเยาว์ กัลยาณมิตร) 

210,000.00 210,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล. หลังประสบอุทกภัยน้ าท่วม หมู่ 1 (เส้นบ้าน 
พักชลประทาน - ฟาร์มไก่) 

977,200.00 977,200.00 

6 ซ่อมแซมถนน คสล. หลังประสบอุทกภัยน้ าท่วม หมู่ 1 (ฝั่ง
ตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 

424,900.00 424,900.00 

7 ซ่อมแซมถนน คสล. หลังประสบอุทกภัยน้ าท่วม หมู่ 3 32,000.00 28,450.00 

8 ก่อสร้างแนวก าแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อนตัวหลังประสบอุทกภัย
น้ าท่วม หมู่ 3 

92,600.00 87,500.00 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ส าหรับชมุชน ม. 8 (ฝั่งตะวันออก) 23,900.00 20,500.00 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ส าหรับชมุชน ม. 9 (ฝั่งตะวันออก) 33,600.00 28,500.00 

11 ซ่อมแซม ถนน คสล. หลังประสบอุทกภัยน้ าท่วม หมู่ 9 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

98,000.00 80,000.00 

12 ซ่อมแซม ถนน คสล. หลังประสบอุทกภัยน้ าท่วม หมู่ 11 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

181,000.00 139,000.00 

13 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,000.00 34,142.00 
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14 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,520,000.00 4,472,400.00 

15 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 800,000.00 768,000.00 

16 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000.00 42,000.00 

17 อุดหนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่1-
12 ต าบลกุฎี 

240,000.00 240,000.00 

18 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000.00 7,700.00 

19 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 100,000.00 25,520.00 

20 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 70,000.00 26,720.00 

21 โครงการอาหารกลางวันอนุบาล 3 ขวบ 93,100.00 79,560.00 

22 ค่าวัสดุการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ 68,000.00    32,300.00 

23 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และวัน
ส าคัญ - วันขึ้นปีใหม่ - วันสงกรานต์และผู้สูงอายุ - วันเข้าพรรษา 
- วันลอยกระทง ฯลฯ 

200,000.00 43,400.00 

24 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิธี - วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ - วันปิย
มหาราช ฯลฯ 

100,000.00 50,000.00 

25 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กอนุบาล ๓ ขวบ ศพด.อบต. 
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤาไชยและวัด
โคกทอง 

307,000.00 144,557.36 

26 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดฤาไชย 

244,000.00 244,000.00 

27
28 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง 

320,000.00 316,000.00 

 โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดฤาไชย) 40,000.00 40,000.00 

29 โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดโคกทอง) 50,000.00 50,000.00 

30 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 165,000.00 133,246.07 

31 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 205,000.00 179,905.00 

32 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000.00 100,173.40 

33 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,000.00 15,360.00 

34 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 25,560.00 
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35 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000.00 139,994.00 

36 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000.00 49,850.00 

37 โครงการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้าง 118,000.00 29,200.00 

38 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 200,000.00 197,845.55 

39 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 20,000.00 20,000.00 

40 อุดหนุนโครงการจัดงานของดีผักไห่ 40,000.00 40,000.00 

41 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 504,400.00 385,500.00 
 

 
     

************************************ 
 


