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อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



      

   คำนำ 
 

  เนื ่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด  2  
มาตรา  16 (1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ข้อ 18  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ 
ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ได ้กำหนดให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ม ีอำนาจและหน้า ท ี ่ ในการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำ
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  จึงหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี   
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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ประกอบด้วย 

 หมู่ที่ 1  บ้านหนองแขยง     หมู่ที่ 7  บ้านปากคลองโพธิ์ 
 หมู่ที่ 2  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 8  บ้านเกาะนก 
 หมู่ที่ 3  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 9  บ้านบางหน้าไม้ 
 หมู่ที่ 4  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 10 บ้านกุฎี 
 หมู่ที่ 5  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 11 บ้านกุฎี 
 หมู่ที่ 6  บ้านลาว      หมู่ที่ 12 บ้านปากคลองกุฎี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนที่แสดงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
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1.2   ลักษณะภูมิประเทศ  
 มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีคลองกุฎีไหลผ่านซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อยที่บางกุ้ง อำเภอผักไห่ และไปบรรจบกับ
แม่น้ำน้อยที่ตำบลกุฎีและตำบลท่าดินแดงราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา  โดยมีพ้ืนที่ทำนา
ถึง 87 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัด  อื่น ๆ ในภาคกลาง 

 

1.4   ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านตำบลกุฎี  และมีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  
จำนวน  5  แหล่ง  ดังนี้ 
    ลำห้วย  - แห่ง สระน้ำ  - แห่ง 
    หนองน้ำ 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  1 แห่ง บ่อบาดาล 5 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  1 แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 

1.6   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ตำบลกุฎี  ไม่มีป่าไม้  เนื่องจากเป็นที่ราบใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1   เขตการปกครอง 
 อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  มีเนื้อท่ี 15.755 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  9,846.875  ไร่ 
ทิศเหนือ          จด  ตำบลบา้นแคและตำบลลาดน้ำเค็ม    อำเภอผักไห่      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้           จด  ตำบลบ้านกระทุ่ม                     อำเภอเสนา       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก    จด  ตำบลบางหลวงและตำบลบางหัก        อำเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก      จด  ตำบลบา้นใหญ่และตำบลท่าดินแดง     อำเภอผักไห่       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1  บ้านหนองแขยง     หมู่ที่ 7  บ้านปากคลองโพธิ์ 
 หมู่ที่ 2  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 8  บ้านเกาะนก 
 หมู่ที่ 3  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 9  บ้านบางหน้าไม้ 
 หมู่ที่ 4  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 10 บ้านกุฎี 
 หมู่ที่ 5  บ้านฤาชัย     หมู่ที่ 11 บ้านกุฎี 
 หมู่ที่ 6  บ้านลาว      หมู่ที่ 12 บ้านปากคลองกุฎี 
 

2.2   การเลือกตั้ง    
 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น  1  หน่วยเลือกตั้งและเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  มีทั้งหมด  12  เขต 
 
3.    ประชากร 

 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,355 คน จำแนกเป็นเพศ  ชาย 1,131 คน  
และเพศหญิง  1,224  คน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ  150  คน ต่อตารางกิโลเมตร   

 
 หมู่บ้าน   ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 1  บ้านหนองแขยง 364 391 755  223  นายพัลลภ   เพ็ชรฤทธิ์ 
หมู่ที่ 2  บ้านฤาไชย  71 89 160  48  นางศรีนวล  บรรดาศักดิ์   
หมู่ที่ 3  บ้านฤาไชย  49 46 95  52  นายภาณุมาศ  วาริชา  

      หมู่ที่ 4  บ้านฤาไชย   65 56 121  50  นายไพโรจน์   ชมจำปี  
หมู่ที่ 5  บ้านฤาไชย  82 80 162  61  นายไฉน  แป้นปราณีต (กำนัน)   
หมู่ที่ 6  บ้านลาว  47 51 98  32  นางสิริพร   ด้วงวิเศษ    
หมู่ที่ 7  บ้านปากคลองโพธิ์ 50 65 115  38  นางบุญทวี  สุภสิทธิ์    
หมู่ที่ 8  บ้านเกาะนก 60 77 137  43  นายเป๋า  สุคะ   
หมู่ที่ 9  บ้านบางหน้าไม้ 80 83 163  42  นางอารมณ์  กุฎีพันธ์   
หมู่ที่ 10 บ้านกุฎี  75 92 167  63  นายไพบูลย์   จันตะ   
หมู่ที่ 11 บ้านกุฎี  79 76 155  57  นางสาวพัชรี  กุฎีศรี  
หมู่ที่ 12 บ้านปากคลองกุฎี 89 84 173  59  นายเจริญ   ละกำปั้น 

* ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนกรมการปกครอง  อ.ผักไห่   จ.พระนครศรีอยุธยา   เดือน พฤศจิกายน  2563 *   
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4.     สภาพทางสังคม 
 

4.1  การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา    2   แห่ง 

- โรงเรียนวัดฤาไชย  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( สปช. เดิม )  
  มีครูทั้งหมด  2 คน แยกเป็น ครูชาย   -   คน   ครูหญิง   2   คน 
  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  64 คน  

- โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สปช.เดิม) 
  มีครูทั้งหมด  4  คน  แยกเป็น ครูชาย  -  คน  ครูหญิง   4  คน 
  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   คน 
 การศึกษานอกระบบ 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1    แห่ง 
- มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน          2    แห่ง 
- มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน.     1    แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  จำนวนเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด  3  คน 
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่  

 

4.3 อาชญากรรรม 
 ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เช่น ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  

และทำลายทรัพย์สินของราชการ จากการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย                     
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรผักไห่ได้แจ้งให้กับ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำ
ได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้                          
ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เป็นประเภท การคมนาคมขนส่งทางบก โดยรถโดยสารประจำ
ทางไปที่สถานีขนส่งอำเภอผักไห่  กับใช้รถยนต์ส่วนตัว  รถรับจ้าง 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ
ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 
 

5.3 การประปา 
 ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง  12  หมู่บ้าน  
 

5.4 โทรศัพท์ 
 มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  12  แห่ง 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 อยู่ในเขตการให้บริการของไปรษณีย์อำเภอผักไห่ 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร 
 ประชาชน  ประมาณ 80 %  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกข้าว , ทำการเกษตรผสมผสาน 
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ข้อมูลด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 
 หมู่ที่  1   บ้านหนองแขยง 
 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  50/1475 800   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      
      

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง     /   / 
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ           
7) คลองชลประทาน         
8) ประปาหมู่บ้าน    /      /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค          
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หมู่ที่  2   บ้านฤาไชย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  30/559 600   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /    /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  3   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  20/701 600   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ   /  / 
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ      /   / 
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  4   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  5/500 700   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ      /   / 
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  5   บ้านฤาไชย 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  10/650 600   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  6   บ้านลาว 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  10/390 700   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  7   บ้านปากคลองโพธิ์ 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  20/570 600   5,500  6,800 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ   /  / 
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  8   บ้านเกาะนก 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  20/338 500   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  9   บ้านบางหน้าไม้ 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  10/433 500   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  10   บ้านกุฎี 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  25/460 950   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง   /  / 
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  11   บ้านกุฎี 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  10/363 700   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 
 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ      
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         
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หมู่ที่  12   บ้านปากคลอง 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ทำนา      ในเขตชลประทาน  10/489 600   5,500  6,700 
         นอกเขตชลประทาน     
2) ทำสวน      
3) ทำไร่       
4) อ่ืนๆ      

 

ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ำ  /  /  
2) ห้วย / ลำธาร         
3) คลอง  /  /  
4) หนองน้ำ / บึง         
5) สระ           
6) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ     /   /  
7) คลองชลประทาน           
8) ประปาหมู่บ้าน    /     /  
9) ประปาส่วนภูมิภาค         

 
6.2 การประมง 
 มีการเลี้ยงปลาในกระชังตามลำคลองกุฎีและแม่น้ำน้อย 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
สุกร    
 

6.4  การบริการ 
 (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีไม่มีสถานบริการ) 
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6.5  การท่องเที่ยว 
 มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ   1. วัดโคกทอง นมัสการหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง 
                                     2. วัดฤาไชย  ชมพระพุทธรูปหินศิลาแลง 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
 (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีไม่มีอุตสาหกรรม) 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 (1)  มีร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   
 (2)  มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเอนกประสงค์   

 

6.8 แรงงาน 
 ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  แรงงานที่มีอยู่ในตำบลจึงอยู่ในภาคการเกษตร 
 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตตำบลบ้านแดงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

(1) วัดฤาไชย 
(2) วัดโคกทอง 

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องเบญจรงค์  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
 ภาษาถิ่น 
 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารคือภาษากลางในการติดต่องาน/ราชการ 
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 (1)  เครื่องเบญจรงค์ 
 (2)  ผลิตภัณฑ์ผ้าอเนกประสงค์ 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1 น้ำ 
 น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน น้ำจากลำคลองและน้ำบาดาลซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา 
 

8.2 ป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้ 
 

8.3 ภูเขา 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
  

 ในพื้นที่ตำบลกุฎี  ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการตามลำดับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  ยังอุดมสมบูรณ์   โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพราะมีลำคลองกุฎีและ
แม่น้ำน้อยไหลผ่าน  ประชาชนในพื้นท่ีสามารถทำนาได้ทั้งนาปีและนาปรัง  
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  ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง 
และยั่งยืนโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) สรุปย่อ
ได้ดังนี ้
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมี 
การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ 
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ  
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง               
มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทย              
มีความสุข อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี  ดังนี้          

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง           
(1) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่ น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม          
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล          
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา                
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ 
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(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอ้ย  
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคง ของฐานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       

 (7) การปรับกระบวนการการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า   

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั ่งยืน และส่ งเสริม    
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
(3) การพัฒนาการพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู ้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ         
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา         
(6) การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ     

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต          
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง     
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์      
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี         
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย      
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม     
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ     
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย    
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา    

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ   
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 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร 
 จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ         
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม    
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ       
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ        
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล        
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ    
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ    
     

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12         
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา 
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
อนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี   ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และ
การสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 
5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้            
 1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่านิยมที่ดี              
มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความ รู้
ความและสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต         
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 2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก
และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ         
 4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน       
 5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  
 6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่      
 7. เพื ่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื ่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั ้งในระดับ                
อนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย          
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ รับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  และมีความ 
เป็นไทย         
 2. ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15     
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัลมีผู ้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้ นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู ่ภูมิภาคเพื่อ  ลดความเหลื่อมล้ำ   โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ    
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 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม  
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563                  
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และคุณภาพรักษาน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน    
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหาอาชญากรร ม
ลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ กำหนดบรรทั ดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
อัตราการเตบิโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น   
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า  ลดลง  เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง  และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
 ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้         
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์      
  (1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ 

เหมาะสม      
  (2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการ ทำงานและการใช้ชีวิต

ที่พร้อม เข้าสู่ตลาดงาน          
  (3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   
  (4) ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม     
  (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี รายได้ต่ำสุดให้เข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ        
  (2) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี

คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง      
  (3) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
  (1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน   
  (2) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง       
  (3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม     
 (4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ   
 (5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ

อำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน      
  (6) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ

ตลาดทุน ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
  (1) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One 

Map)        
(2) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดย
ส่งเสริม การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว    
(3) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... และแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ       
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็น
พลังงาน        

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
(1) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
นานาประเทศ        

 (2) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
 (3) สังคมมีความสมานฉันท์       
 (4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร   
 (6) อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่า อันดับที่ 20 ของโลก  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย          
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ     
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 (3) ป้องกันและปราบปราม      
 (4) ปฏิรูปกฎหมาย     
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์     

(1)_การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง ราง ขนส่ง
สาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ำ    

 (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ การ
อำนวยความสะดวกทางการค้า       

 (3) การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน ส่งเสริม ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน     
 (4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ  สร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์     

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
(1) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย  
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
(2) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและการจัดการธุรกิจ       
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน.ทั ้งด้านบุคลากรโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ     

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
  (1) ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง      

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
(3) ภาคกลาง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนำศูนย์กลางการผลิต อาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเที่ยวของเอเชีย  
(4) ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่ ง ท่องเที่ยวระดับ
โลก        
(5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม        
(6) พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
หลัก ของประเทศท่ีขยายตัวมีสมดุล       
(7) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน          
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา      
  (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ      
  (2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน  
  (3) การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ     

(3) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ        

1.3 แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 1 /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด     
      (1) แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 1          
           วิสัยทัศน์  
 " เมืองแห่งคุณภาพชีว ิต ศูนย์กลางท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว ัฒนธรรม แหล่งการลงทุน
อุตสาหกรรมนวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน  "   
 เป้าประสงค์รวม             
 1. สร้างโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งการลงทุนศูนย์กลางการ
ผลิตการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ( AEC ) 
 2. ใช้ศักยภาพของพื ้นที ่กลุ ่มจ ังหวัดเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น 
 3. รักษาฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลำน้ำสาขา และจัดการสภาพแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
 4. วางระบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รองรับการขยายตัวของเมือง/ 
ชุมชน และระบบ โลจิสติกส์ (Logistics) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ยุทธศาสตร์         
 1.  เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรม ยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูป 
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0 
 2.  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ้านวย
ความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา 
โดยใช้นวัตกรรม   
 4.  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อมขยะมูล ฝอยและการจัดการเมือง 
และชุมชนให้น่าอยู่ 
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 (2) แผนพัฒนาจังหวัด          
  วิสัยทัศน์          
  " อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน  "     
 เป้าประสงค์รวม           
 1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล     
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี         

3. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
ยุทธศาสตร์          

 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์   

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
วิสัยทัศน์          

             “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ  บนพื้นฐานของความ
เข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น  มีการบูรณาการบริการจัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ”   

     ประเด็นยุทธศาสตร์           
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก  บ้านเมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี  เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ”  
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2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   และพาณิชยกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. จัดให้มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ  
2. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกินข้ันต่ำของระดับ

ความจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต 
3. จัดให้มีการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียนร้อยในชุมชน 
4. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และจัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูล  

และน้ำเน่าเสีย 
6. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา 
7. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในตำบลกุฎี 
8. จัดให้มีการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
9. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ  ด้านการเมืองการปกครอง  และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบำรุงรักษา 
2. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
4. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
5. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตร 
6. ร้อยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวน เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
8. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
9. ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน 
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10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู 
12. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
13. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
14. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
15. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย 
2.6  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  คู คลอง 
2. การบริการขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์สาธารณะ 
3. ส่งเสริมกิจการด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
5. ช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสพภัยต่าง ๆ 
6. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข 
7. พัฒนาด้านอาหารปลอดภัย 
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 
9. การป้องกันอาชญากรรม 
10. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่ประชาชน 
11. พัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
12. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  บำบัด  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
14. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม 
15. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาในทุกระดับ 
16. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
17. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
18. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
19. พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารสำนักงานและการบริหารจัดการ 
20. พัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 
21. พัฒนาบุคลากร 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาใน

อนาคต  โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  เพื่อตอบสนองตอบ

ต่อปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน 

SAO NPK-Positioning 
ขบัเคล่ือนนโยบายผูบ้ริหาร ในการ
ให้บริการสาธารณะตามอ านาจหนา้ท่ี 

1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

และการบริการสู่มาตรฐานสากล 
   1.1   ส่งเสริมการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นประวตัิศาสตร์        
งานประเพณี  และการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกดา้นการ
ท่องเท่ียว 

   1.2   พฒันาคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียว  ให้ได้
มาตรฐานสากล 

  1.3   ส่งเสริมพฒันาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นการเรียนรู้ 

   1.4   พฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางและเยี่ยม
ชม   แหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานสากล 

 
 

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

 
 

3. พัฒนาภาคการผลิต  ภาคการค้าและ

บริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   3.1   ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
   2.2   ส่งเสริมเกษตรสีเขียว 
  2.3   ยกระดบัคุณภาพสินคา้และบริการของ
ชุมชน  และสถานประกอบการ  ให้ได้
มาตรฐานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเทา่
เทียมกันในสังคม 

การสร้างการเตบิโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ความเป็น

มนุษย์ 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเลื่อม
ล้ำในสังคม 

การสร้าง 
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ
เพื่อการ
พัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่นคง
และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ   
การป้องกัน
การทุจริต 
ประพฤติ    
มิชอบและ
ธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยว
และการบริการสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ พัฒนาการผลิตภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
โดยใช้นวตักรรม และภมูิปญัญา
ที่สร้างสรรค ์  

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ความเป็น

มนุษย์ 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเลื่อม
ล้ำในสังคม 

การสร้าง 
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ
เพื่อการ
พัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่นคง
และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ   
การป้องกัน
การทุจริต 
ประพฤติ    
มิชอบและ
ธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มประสิทธภิาพการผลติ การตลาด 
โดยใช้นวตักรรม ยกระดบัสินค้า
เกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก ความ
ปลอดภยัให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่นักท่องเทีย่ว 

บริหารจดัการทรัพยากรน้ำ มลภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสรา้ง
มูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา โดยใช้
นวัตกรรม  

พัฒนาระบบโครงขา่ยคมนาคม 
Logistic พัฒนสภาพแวดล้อมขยะ
มูลฝอยและการจัดการเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  
อบต.กุฎี  

 

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
บริหารการจัดการ 
ที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
ครอบครัวและ
ชุมชน  ตลอดจน
คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาภายใน
ตำบล 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐก ิจช ุมชน
และกล ุ ่ มอาชี พ
ต ่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
ตำบล  เพ ื ่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย  
และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เป็นกลุ่ม
อาชีพหลัก 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์และบำรุง 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ตำบลและรณรงค์
ป้องกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างและ
สนับสนุนประชาชน
ในการดำเนินชีวิตตาม
พระราชดำริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเมือง การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบการ 
บริการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอในตำบล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท. 
ในเขตจังหวดั  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์ ท่ี  2 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การจดัระเบียบ

ชุมชน /สังคม
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

   

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนและ 
พาณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัด   
การและการ
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมด้านศลิป 
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปสู่ความ
ยั่งยนื 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 9 
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยว
และการบริการสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ พัฒนาการผลิตภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
โดยใช้นวตักรรม และภมูิปญัญา
ที่สร้างสรรค ์  
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จำนวนโครงการ 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบการ 
บริการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และ
ระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอในตำบล 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   
 

เป้าประสงค์ 
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ศ ั ก ย ภ า พ ค น  
ค ร อบ ค ร ั ว แล ะ
ชุมชน  ตลอดจน
คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาภายใน
ตำบล 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐก ิจช ุมชน
และกล ุ ่ มอาชี พ
ต ่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
ตำบล  เพ ื ่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย  
และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เป็นกลุ่ม
อาชีพหลัก 
 

เป้าประสงค์ 
อนุรักษ์และบำรุง 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ตำบล  และ
รณรงค์ป้องกัน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างและ
สนับสนุนประชาชน 
ในการดำเนินชีวิตตาม
พระราชดำริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุน
การเมือง การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

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

 
 

 

กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมกิจการด้าน
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
กีฬา 
-ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ คนชรา      
คนพิการ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ติด
เชื้อเอดส์และผู้
ประสพภัยต่าง ๆ 

-พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข 
-พ ัฒนาด้านอาหาร
ปลอดภัย 

 

กลยุทธ์ 
-การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ 
-การป้องกัน
อาชญากรรม 
 

กลยุทธ์ 
-พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ  
และการมีงานทำ
แก่ประชาชน 
-พัฒนากองทุน
หมู่บ้าน 
 

กลยุทธ์ 

-พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ให้น่าอยู่  บำบัด  
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย 
 

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาการบริหาร
จัดการด้าน
การศึกษาในทุก
ระดับ 
 

กลยุทธ์ 
-การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
-การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 
-การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 
-พัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการบริหาร
สำนักงานและการ
บริหารจัดการ 
-พัฒนาพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
-พัฒนาบุคลากร 
 

จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ 
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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
ในตำบล 

เสริมสร้างศักยภาพคน  
ครอบครัวและชุมชน  
ตลอดจนคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาภายใน
ตำบล 

ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย  
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดและสารเสพติด
ทุกประเภทภายใน
ตำบล  และรณรงค์
ป้องกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในตำบล  เพื่อเพิ่ม
รายได้  ลดรายจ่าย  
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ให้เป็นกลุ่มอาชีพหลัก 
 
 
 
 

 

อนุรักษ์และบำรุง 
รักษาทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

พัฒนาส่งเสริมการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข   

เสริมสร้างและ
สนับสนุน
ประชาชนในการ
ดำเนินชีวิตตาม
พระราชดำริ 
“เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ส่งเสริมสนับสนุน
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลยุทธ ์

-พัฒนาการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนน  สะพาน  ท่อ
ระบายน้ำ  คู คลอง 
-การบริการขยาย
เขตไฟฟ้า  ประปา  
และโทรศัพท์
สาธารณะ 

 
 
 
 
 

-การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะ 
-การป้องกัน
อาชญากรรม 

-พัฒนาและส่งเสริม

อาชีพ  และการมีงาน
ทำแก่ประชาชน 
-พัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

-พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่  บำบัด  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 

- ส่งเสริมกิจการด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
-ช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ประสพภัย 
ต่าง ๆ 
-พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข 
-พัฒนาด้านอาหารปลอดภัย 

-การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 

-การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 
 

 

-การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
-พัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การบริหารสำนักงาน
และการบริหาร
จัดการ 
-พัฒนาพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
-พัฒนาบุคลากร 

-ส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา
ในทุกระดับ 

 

“การคมนาคมสะดวก  บ้านเมืองน่าอยู่   เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดี  เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน” 
 

ยุทธศาสตร์ 
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-พัฒนาการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ถนน  สะพาน  ท่อ
ระบายน้ำ  คู คลอง 
-การบริการขยาย
เขตไฟฟ้า  ประปา  
และโทรศัพท์
สาธารณะ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์     

- ส่งเสริมกิจการด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
-ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
-ช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และผู้ประสพภัย 
ต่าง ๆ 
-พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข 
-พัฒนาด้านอาหาร
ปลอดภัย 
 
 
 

-การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะ 
-การป้องกัน
อาชญากรรม 

-พัฒนาและส่งเสริม

อาชีพ  และการมีงาน
ทำแก่ประชาชน 
-พัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

-พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่  บำบัด  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
-พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา
ในทุกระดับ 

 

-การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 

-การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 
 

 

-การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
-พัฒนาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การบริหารสำนักงาน
และการบริหาร
จัดการ 
-พัฒนาพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
-พัฒนาบุคลากร 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานการศึกษา 

 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานการพาณชิย ์

 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช ้การว ิ เคราะห ์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ /กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความ
จำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่ จำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหาร
จัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้ มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  ( Strength ) 

1.  ด้านคมนาคม 

-องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีมีเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีเป็นเส้นทางหลักจำนวน  1  สาย  ได้แก่ ถนนสาย
ผักไห่-บางบาล  เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอผักไห่กับอำเภอบางบาล 

          นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎียังมีถนนสายอื่นๆ  ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนภายใน
หมู่บ้านและในตำบลกุฎีตลอดจนตำบลใกล้เคียงอีกหลายสาย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างภายใน
หมู่บ้านและภายในตำบล  ได้แก่ถนน  คสล.  และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
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 2.  ด้านแหล่งน้ำ 

 -ตำบลกุฎีมีแม่น้ำ ลำคลอง ไหลผ่านจำนวน  2  แห่ง  ประกอบกับตำบลกุฎีมีการให้บริการน้ำประปา
หมู่บ้าน  จึงทำให้ประชาชนในตำบลกุฎีมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  

 -ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎีมีการไฟฟ้าใช้ทุกครบครัวเรือน  โดยในตำบลกุฎีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนคิดเป็น  100  %  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลกุฎี  นอกจากการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแล้ว  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎียังมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางคมนาคมต่างๆ  ในตำบลกุฎี 

 4.  ด้านโทรคมนาคม 

 -ปัจจุบันตำบลกุฎีมีบริการโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งตามหมู่บ้านต่างๆ  และบริการโทรศัพท์ที่ติดตั้งตาม
บ้านแบบเดินสายและแบบไร้สายจากองค์การโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ตลอดจนการบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้านในตำบลกุฎี  

  5. ด้านอาชีพ   

  -ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎีมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  และมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป
ตามลำดับ  จากการสำรวจข้อมูล  จปฐ.  และข้อมูล  กชช. 2 ค  พบว่ารายได้ประจำส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบล
กุฎีมีรายได้มาจากการทำเกษตรกรรม  การค้าขายและการรับจ้างทั่วไป  ประชาชนในตำบลกุฎีมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ประมาณ  30,000-58,000  บาท   

  -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลกุฎี จากข้อมูลการรวมกลุ่มของประชาชนในตำบลกฎุี
พบว่าประชาชนในตำบลกุฎีมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ จำนวน  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
และกลุ่มอาชีพแม่บ้านตำบลกุฎี 

  6.  ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

  -ตำบลกุฎีมีผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
และส่วนราชการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างเพียงพอ
และท่ังถึง  

  7. ด้านการศึกษา 

  -ตำบลกุฎีมีสถานศึกษาประจำตำบลกุฎีจำนวน  4  แห่ง  ซึ่งเปิดสอนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน
ตำบลกุฎี  ได้แก่  โรงเรียนวัดฤาไชย  โรงเรียนวัดโคกทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนกุฎี  และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกุฎี  
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  8. ด้านสาธารณสุข 

  -ตำบลกุฎีมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของรัฐจำนวน  1  แห่ง  มี
จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น  2  คน   

  9. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  -ตำบลกุฎีถือว่าเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก  เนื่องจากตำบลกุฎี
มีคลองกุฎีไหลผ่านจำนวน  1  สายและไปบรรจบกับแม่น้ำน้อยที่ตำบลกุฎีและตำบลท่าดินแดง  ลักษณะดังกล่าวทำ
ให้ประชาชนในตำบลกุฎีมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรได้ตลอดทั้งปี   

  -จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรดินในทางการเกษตรของประชาชนในตำบลกุฎี  พบว่าตำบลกุฎีมีความอุดม
สมบูรณ์ในทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกข้าวและการทำไร่นาสวนผสม  
ลักษณะดินในพื้นท่ีตำบลกุฎีมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว  

  -ตำบลกุฎีมีการกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตรงตามลักษณะ  คือ  การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา
ขยะที่ได้ก่อสร้างข้ึนแต่ละหมู่บ้าน  การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการกองเผาบนพ้ืนหรือฝังกบหรือการนำกลับมาใช้ใหม่  

      -ตำบลกุฎียังไม่อยู่ในพื้นท่ีมีปัญหาทางมลพิษ  จากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
กุฎีโดยทั่วไป  พบว่าในปัจจุบันตำบลกุฎียังไม่ประสบกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษทางอากาศทั้งที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม  และรถยนต์  จัดว่าตำบลกุฎีมีคุณภาพสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยทั่วไป  

  10. ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  -ตำบลกุฎีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในตำบลกุฎีสามารถแบ่งออกเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้าน  และประเพณีสากล
ที่ยึดถือกันมาตลอด  12  เดือน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาได้แก่  ประเพณีทอดผ้าป่า  ประเพณี
ทอดกฐิน  ประเพณีทำบุญในวันเพ็ญเดือนมาฆะบูชา  ประเพณีวันตรุษ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีวันวิสาขบชูา  
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  เช่น  
การบวชนาค  การแต่งงาน  งานศพ  งานขึ้นบ้านใหม่  

  -ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎีจำนวน  2,301  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  นับถือศาสนาพุทธ  
จากลักษณะการนับถือศาสนาพุทธของประชาชนในตำบลกุฎีดังกล่าว  ทำให้ตำบลกุฎีมีศาสนาสถานที่เป็นวัดจำนวน  
2  แห่ง  ได้แก่ วัดฤาไชยและวัดโคกทอง  

  -ตำบลกุฎีมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมจำนวนมาก  โดยมีบุคลากรที่เป็น
ศิลปินด้านการแสดง  เช่น  ดนตรีไทย  
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  11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 

   -ตำบลกุฎีมีระบบการเมืองการบริหารจัดการที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ  จากข้อมูล
การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในตำบลกุฎีทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติตลอดระยะเวลา                  
ที่ผ่านมา   

   -ปัจจุบันประชาชนในตำบลกุฎีได้มีการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการบริหารในระดับ
ท้องถิ่นมากยิ่ง  จากข้อมูลการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของประชาชนในตำบลกุฎีจะเห็นได้ว่า
ประชาชนในตำบลกุฎีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการบริหาร  และกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นอยา่งดี  
โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการบริหารงานที่ดีมี
คุณธรรมและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อปัญหาตามความต้องการของประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี  

จุดอ่อน ( Weakness ) 
  

   1.  ด้านคมนาคม 
 -เส้นทางคมนาคมในตำบลกุฎีบางเส้นทางชำรุดเสียหายทำให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนใน
ตำบลกุฎีไม่มีความไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร  ถนนบางเส้นสามารถใช้ได้ดีเป็นบางฤดูกาลเท่านั้น  เมื่อถึงฤดูฝนหรือ
หน้าน้ำท่วมสภาพของถนนจะไม่สามารถใช้การได้ดีเท่าที่ควรหรือใช้การไม่ได้    เนื่องจากถนนจะมีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อและเมื่อถึงหน้าน้ำหลากถนนบางช่วงหรือบางแห่งก็ถูกน้ำท่วมหรือน้ำกัดเซาะจนถนนขาด   
              -การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลกุฎี  และในตำบลกุฎีเชื่อมต่อกับตำบลใกล้เคียงก็ทำ
ได้ยากลำบากบางครั้งก็ต้องอาศัยสันคลองส่งน้ำของชลประทานเป็นสถานที่ก่อสร้างถนน  หรือบางครั้งการก่อสร้าง
ถนนบางแห่งก็ต้องอาศัยพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเป็นจำนวนมาก  และบางครั้งประชาชนก็ไม่ยอมเสียสละ
ที่ดินให้เพราะเกรงว่าจะทำให้ตนเองต้องสูญเสียที่ดินไป  ทำให้การดำเนินการก่อสร้างและการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าเป็นอย่างมาก  เนื่องจากพ้ืนที่และสถานที่จะดำเนินการมีอยู่ในขอบเขตที่
จำกัด     
 -ปัญหาถนนชำรุดเสียหายและขาดการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้ถนนสามารถใช้การได้ดี ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมาก  จากการสำรวจพบว่ามีถนนชำรุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายแห่ง  และบางครั้งการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนก็ไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรมโยธา   ประกอบกับพื้นที่ดินที่จะดำเนินการดังกล่าวมีพื้นที่และขอบเขตที่จำกัด  ดังนั้นการดำเนินการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนตลอดจนการขยายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของถนนดังกล่าวจึงทำได้อยาก
ลำบากทำให้การดำเนินงานเกิดความไม่สะดวกและล่าช้า  การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ
เปลี่ยนแปลงขยายถนนสามารถจะดำเนินการได้เฉพาะโครงสร้างพื้นผิวจราจรที่มีอยู่เดิมเท่านั้นไม่สามาร ถจะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของถนนได้ตามความต้องการ  
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   2.  ด้านแหล่งน้ำ  
 -การให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลกุฎียังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในตำบลกุฎี  เนื่องจากการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  จะพบว่าการให้บริการน้ำประปาใน
ตำบลกุฎีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้อย่างทั่วถึ ง  สืบเนื่องจากระบบประปา
หมู่บ้านในตำบลกุฎีมีน้อย  ถังน้ำประปามีปริมาณการบรรจุน้ำและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนมีขอบเขตจำกัด  ระบบ
ประปาหมู่บ้านบางแห่งจ่ายน้ำได้เฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่หมู่บ้านที่ อยู่ใกล้เคียงได้
อย่างเต็มที่   ผลพวงอาจสืบเนื่องมาจากถังประปาหมู่ในบ้านชำรุดเสียหายไม่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้ดี   อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้ถ่ายโอนให้กับหมู่บ้านในการดำเนินการบริหาร
จัดการประปาหมูบ่้าน จึงทำให้ระบบการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร     
 3.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
 -ตำบลกุฎีมีการให้บริการไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  จากการสำรวจปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนในตำบลกุฎี  พบว่ามีประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  มีความประสงค์ต้องการให้มีการดำเนินการก่อสร้างหรือ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ เพ่ิมข้ึนอีก   
 4.  โทรคมนาคม 
 -ตำบลกุฎีมีการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งตำบล แต่ยังขาดจุดปล่อยสัญญาณ 
WiFi ฟรี  ให้กับประชาชนได้ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลหรือติดตามข่าวสารต่างๆ 
 5.  ด้านอาชีพ     
 -ประชาชนตำบลกุฎีประสบกับปัญหาการขาดแคลนที่ทำกิน   ด้วยเหตุที่ประชาชนตำบลกุฎีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  80  จากการสำรวจข้อมูลของผู้ที ่ไม่มีที ่ดินทำกินในคราวที่ประชาชนไป
ลงทะเบียนปัญหาความยากจนที่อำเภอผักไห่  พบว่ามีประชาชนตำบลกุฎีมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนที่ดินทำกิน
เป็นบางส่วนและมีแนวโน้มว่าประชาชนตำบลกุฎีจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินเพิ ่มขึ้นอีกสืบ  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความยากจนประชาชน 
  -ปัญหาอุทกภัย   ตำบลกุฎีเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี   เมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้ระดับน้ำใน
แม่น้ำลำคลองตำบลกุฎีมีระดับน้ำที่สูงขึ้น  บางครั้งน้ำได้เอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมปกคลุมพื้นที่ทางการเกษตรของ
ประชาชนในตำบลกุฎีได้รับความเสียหายโดยทั่วไป  ทำให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนในตำบลกุฎีได้รับความ
เสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในตำบลกุฎีโดยส่วนรวม 
 -ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  เป็นปัญหาของประชาชนใน
ตำบลกุฎีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่จะต้องได้รับการแก้ไขและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับต้นๆ   ซึ่ง
จะเห็นได้จากราคาของข้าวเปลือกของเกษตรกรพบว่าราคาตกต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากจากที่รัฐบาลได้ประกาศ
รับประกันราคาข้าวเปลือกไว้  ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง  
โดยเฉพาะเรื่องปัญหาราคาของปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง  เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  และต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังกล่าว 
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ปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ  
1. ต้องการให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร  
2. ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าเกี่ยวกับสารเคมีและปุ๋ยประเภทต่างๆ 
3. ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่ำ  
4. ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน  
5. ต้องการให้รัฐบาลหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการระบาดของโรคพืช  

 -ตำบลกุฎีขาดสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตำบลกุฎี  จากข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในตำบลกุฎี  พบว่าตำบลกุฎียังไม่มีโรงเรือนและสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในตำบลกุฎี                
ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและสินค้าเกษตร ของประชาชนในตำบลกุฎีเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากประชาชนในตำบลกุฎีมีการกลุ่มของแม่บ้านที่ผลิตสินค้าพื้นบ้านและสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่าย
ได้ตลอดทั้งปี  แต่ตำบลกุฎีไม่มีโรงเรือนและสถานที่จำหน่ายสิ้นค้าตลอดจนไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ทำให้
กลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ  ในตำบลกุฎีต้องซบเซาลง  
 6. ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 -ตำบลกุฎีมีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี   เมื่อพิจารณาโครงสร้างของประชากรในตำบลกุฎีแล้ว
ยังพบว่าจำนวนประชากรในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต  ซึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องของสวัสดิการที่จะให้บริการแก่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 7. ด้านการศึกษา 
             -ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมและความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ ่น  และมาตรา  42  ให้
กระทรวงศึกษาธิการ  ศาสนาและวัฒนธรรม  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม  การประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  
รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้เริ ่มกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งการกระจายอำนาจให้กับ
ท้องถิ่นดังกล่าว  ทำให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีมีข้อจำกัดในเรื่องของ
จำนวนงบประมาณและบุคลากรในด้านศึกษา 
 8. ด้านสาธารณสุข 
 -การให้บริการด้านสาธารสุขแก่ประชาชนในตำบลกุฎี   จากการประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎี  พบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในตำบลกุฎียังไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากการให้บริการดูแลผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกุฎี  ตามในครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการได้เป็นประจำและต่อเนื่อง
ทุกวัน  เพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎี  มีจำนวนบุคลากรจำกัดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการให้บริการแก่ประชาชนในตำบลกุฎี 
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 -ประชาชนในตำบลกุฎียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ปัญหา
และพฤติกรรมของประชาชนดังกล่าวเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ  โดยประชาชนทั่วไปไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเล่นกีฬาเท่าใดนัก  สืบเนื่ องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 9. ด้านสิ่งแวดล้อม  
             -ด้วยที่ตำบลกุฎีมีลำคลองน้ำไหลผ่าน  1  แห่ง  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองของประชาชน
ในตำบลกุฎีจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการใช้น้ำของประชาชนในตำบลกุฎีได้อย่างแท้จริง   
เนื่องจากแม่น้ำลำคลองในตำบลกุฎีบางช่วงเวลาน้ำเน่าเสียและมีวัชพืชสิ่งปฏิกูลต่างๆ  จำนวนมาก สาเหตุสืบ
เนื่องมาจากประชาชนในตำบลกุฎีขาดความรับผิดชอบร่วมกันในการช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง  โดยประชาชน
ในตำบลกุฎีที่ขาดความรับผิดชอบทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลอง และการปล่อยให้แม่น้ำลำคลองมีวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ  เต็มลำคลองจึงทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียและตื้นเขินได้ง่ายซึ่งอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมและอยาก
ต่อการดูแลรักษา  
             -ตำบลกุฎีจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก  จากลักษณะดังกล่าวหากเกิดวิกฤตน้ำทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของน้ำก็จะส่งผลกระต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลกุฎีโดยส่วนรวม  ปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
ของประชาชนในตำบลกุฎีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในตำบลกุฎีโดยทั่วไป  เนื่องจากการปล่อย
น้ำในพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในตำบลกุฎีลงสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งมีการปนเปื้อนของน้ำยาและสารเคมีต่างๆ  
ลงสู่แม่น้ำลำคลอง  ทำให้แม่น้ำลำคลองมีสภาวะสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ 
             -ตำบลกุฎีมีจำนวนประชาชนที่มีความต้องการใช้น้ำประปาบาดาลสูง  การสูบน้ำประปาบาดาลของแต่ละ
หมู่บ้านจึงต้องเพิ่มปริมาณการสูบน้ำประปาบาดาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช้น้ำประปาบาดาลของแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบันพบว่าตำบลกุฎีมีปริมาณ
การใช้น้ำประปาบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูง  นอกจากนี้การใช้น้ำประปาบาดาลของประชาชนในตำบลกุฎียังมี
การใช้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะทำให้แรงดันของน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน
ลดลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน  มีการไหลซึมของน้ำเค็มลุกล้ำเข้ามาในชั้นน้ำบาดาลซึ่ง
แต่เดิมเคยเป็นน้ำจืด  
 10. ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
 -ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎียังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ อนุรักษ์  สืบสาน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านเท่าใดนัก  การพัฒนาในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท้องถิ่นจะมุ่งเน้น
พัฒนาไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักมากกว่าการพัฒนาในด้านอื่นๆ  โดยท้องถิ่นเองมองว่าการพัฒนางาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลรั บผิดชอบใน
การพัฒนาโดยตรง  ดังนั้นการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในตำบลกุฎีจึงขาดการละเลยและขาด
การส่งเสริมสนับสนุนย่างจริงจังจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทำให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ  ในการที่จะสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป       
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             -ตำบลกุฎียังขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย  เนื่องด้วยตำบลกุฎีมีประวัติความ
เป็นมาอันยาวนาน  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินการแสดง  ดนตรี  
ประเพณี  และอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในตำบลกุฎี  แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่างๆ  
ของตำบลกุฎีกำลังจะสูญหายไป  เนื่องจากตำบลกุฎีขาดการสืบทอดและขาดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ  
             -เยาวชนในตำบลกุฎีขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง  เนื่องจาก
เยาวชนในตำบลกุฎีขาดจิตสำนึกในความเป็นคนไทยและขาดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยเยาวชนในตำบลกุฎีได้หันไปให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวต่างชาติมากกว่า
วัฒนธรรมประเพณีของไทยเรา  ลักษณะดังกล่าวทำให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีหลากหลายประเภทในตำบล
กุฎีกำลังจะสูญหายและถูกลืมไปโดยขาดผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ชนคนรุ่นลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป  ซึ่ง
ต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาจทำให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยเช่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแบบไทยๆ  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางด้านดนตรีไทยและการแสดง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอาหารไทย  ศิลปวัฒนธรรม
หัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบไทยๆ  สูญหายไปในที่สุด 
 11. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎียังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบทางการเมืองการ
บริหารน้อย  เนื่องจากประชาชนคิดว่าการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ   ประชาชนจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและไม่เข้าไปร่วมในกระบวนการติดตามและตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  จึงทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานดังกล่าวและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการตรวจสอบผลการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการต่างๆ  ที่ดำเนินการและที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรงถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน  ทำให้การเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่นขาดการ
ตรวจสอบและขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารจากประชาชนในตำบลกุฎีตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 
โอกาส  ( Opportunity ) 
 1.  ด้านคมนาคม 
 -องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีอยู่ใกล้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และงานราชการกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  ด้านอาชีพ  
 -การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในตำบลกุฎี จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนใน
ตำบลกุฎีส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากประชาชนได้มีโอกาสการทำการเกษตรปีละ  2-3  ครั้ง  ประกอบ
กับการควบคุมและการรับประกันราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล  จึงทำให้เกษตรกรรมและประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้
อยู่ในเกณฑ์ข้างค่อนที่จะสูงขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน   
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 -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ  ของประชาชนในตำบลกุฎี  จากข้อมูลการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีพต่างๆ  ของประชาชนในตำบลกุฎี  พบว่าประชาชนในตำบลกุฎีมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ  เพ่ิม
มากขึ้นโดยการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
 -รัฐบาลได้ดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน   โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านให้หมู่ละ  1  ล้าน
บาท  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสขอกู้เงินนำไปประกอบอาชีพต่างๆ  ตามความถนัดของตนเอง  และมีบางหมู่บ้าน
ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติม  เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินที่ดี  
และต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มว่ารัฐบาลน่าจะมีการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านให้แก่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสร ร
เงินเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป  
 -การสนับสนุนโครงการหนึ ่งตำบลหนึ ่งผล ิตภ ัณฑ์เป ็นนโยบายเร ่งด ่วนของร ัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทย  เพื ่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยให้ประชาชนได้ใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น  โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้สมัยใหม่
และในด้านของการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั่วประเทศ  โดยระบบร้านค้า  
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต่างๆ 
 3.  ด้านการศึกษา   
 -การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  41  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมและ
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  และมาตรา  42 ให้กระทรวงศึกษาธิการ  ศาสนาและวัฒนธรรม  
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม  การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ซึ่งการกระจายอำนาจดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงานด้านการศึกษาของตำบลกุฎีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 4.  ด้านสาธารณสุข 
 -การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
การให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวโน้มการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขได้มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
 -โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ซึ่งจากการสำรวจและการขอขึ้นทะเบียนของประชาชนผู้มีสิทธิตาม
โครงการดังกล่าว  ในตำบลกุฎีมีจำนวนประชากรผู้มีสิทธิตามโครงการมาขอขึ้นทะเบี ยนครบเต็มตามจำนวน
ประชากรในพ้ืนที่  12 หมู่บ้าน  
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 5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -มาตรการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลกุฎี  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลรวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  บำรุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน     
  -การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น  กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้แก่
ท้องถิ่นได้พ่ึงตนเอง  และตัดสินใจในกิจกรรมการพัฒนาของท้องถิ่นได้เอง  จากพระราชบัญญัติการกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจดังกล่าว  ได้มีการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ได้กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ  ตลอดจนงานการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมลพิษใน
ท้องถิ่น  
 6.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 -การจัดทำแผนพัฒนาตำบลกุฎีตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมาได้มุ ่งเน้นการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลกุฎี   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีมีแนวนโยบายการจัดทำ
แผนโดยมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  และให้คงสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตำบลกุฎีโดยเฉพาะ  เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยของตำบลกุฎีให้คงอยู่สืบไป  
 -จากแนวนโยบายการดำเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลกุฎีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ   เช่น  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
ดนตรี  และภูมิปัญญาชาวบ้าน  โดยประเด็นสำคัญคือยากให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเรามา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  โดยในอนาคตตำบลกุฎีมีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7.  ด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
    -ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎีให้ความสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองการบริหารมาก
ยิ่งขึ้น  จากข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นตลอดจนการรับสมัครเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในตำบลกุฎี พบว่าประชาชนในตำบลกุฎีได้ให้ความสนใจในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหารมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ  ประชาชนได้แสดงออกโดยการไปสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายได้กำหนดประมาณร้อยละ 90-95  ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในตำบล
กุฎี  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนในตำบลกุฎีได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  
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อุปสรรค  ( Threat ) 
 

 1. สาเหตุและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อพัฒนา 
 -ปัจจุบันการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบลกุฎีมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและ
การให้บริการแก่ประชาชนในตำบลกุฎีเป็นอย่างมาก   เนื่องจากภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้รับการถ่าย
โอนและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ  เป็นภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎีจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการดำเนินงานในแต่ละด้านตลอดจนต้องอาศัยทรัพยากรใน
เรื่องของงบประมาณและจำนวนบุคลากรตลอดจนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นจำนวน
มาก   ดังนั้นการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีในแต่ละด้านซึ่งมีทั้งจำนวนบุคลากรและ
งบประมาณตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าวในจำนวนที่จำกัด   ซึ่งปัญหาและอุปสรร คใน
ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการและเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการแก่ประชาชนในตำบลกุฎี
โดยทั่วไป 
 -ปัญหาการเกิดอุทกภัยในตำบลกุฎีเป็นประจำทุกปี  ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาและความ
เสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลกุฎีส่วนรวมโดยทั่วไป  โดยเฉพาะ
ความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะน้ำท่วมแต่ครั้งได้ก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเป็นอย่างมาก  
 -การรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ  ของประชาชนในตำบลกุฎี  ยังไม่ได้รับความสนใจและการส่ง
สนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล
กุฎีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพชั่วคราว  เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ  ที่ให้การสนบัสนุน
งบประมาณดำเนินการมาแต่ละครั้งไม่ได้มีการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง  จึงทำให้กลุ่มอาชีพต่างๆ  ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือประคับประครองกลุ่มอาชีพของตนให้สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้  เนื่องจากกลุ่มอาชีพดังกล่าวขาดปัจจัย input และ  output  เป็นข้อมูลส่งเสริมในการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มจึงทำให้กลุ่มอาชีพต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 -ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบลกุฎีมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงโดย
ไม่มีการควบคุมราคาของปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
 -การถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการถ่าย
โอนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองในแต่ละเรื่องยังขาดกรอบ
การดำเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบกับมีการเปลี ่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอยู ่เป็นระยะลักษณะดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดความสับสนและความไม่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในแต่ละเรื่อง  
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 -ตำบลกุฎีมีลำคลองไหลผ่านมาจำนวน  1  แห่ง  ทำให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในลำคลองตำบล
กุฎีทำได้ยากลำบาก  โดยเฉพาะกระแสน้ำที่ไหลลงมาสู่ลำคลองในตำบลกุฎีกระแสน้ำได้พัดพาวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ  ปนเปื้อนไหลตามมากับกระแสน้ำได้ก่อให้เกิดมลภาวะในลำคลองในตำบลกุฎีเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้ลำคลอง
ในตำบลกุฎีแออัดเต็มไปด้วยผักตบชวาและขยะมูลฝอย  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลำคลองในตำบลเน่าเสียได้ง่าย
เพราะน้ำไม่ค่อยระบาย  ประกอบกับประชาชนในตำบลกุฎีขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันในการช่วยกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามลำคลอง  โดยประชาชนได้ท้ิงขยะมูลฝอยลงในลำคลองทำให้เน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้น  ซึ่งทำให้
ยากต่อการควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมของลำคลอง  
 -ตำบลกุฎีในปัจจุบันมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเยาวชนและประชาชนใน
ตำบลกุฎีเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุที่ตำบลกุฎีอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอยู่ไม่ห่างไกลจาก
กรุงเทพมหานครที่มีความเจริญในด้านต่างๆ มากนัก  ซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างตำบลกุฎีกับกรุงเทพมหานครก็
สามารถทำได้สะดวกโดยใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ  2 ชั่วโมง  ดังนั้นการที่เยาวชนในตำบลกุฎีจะได้รับ
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในตำบลกุฎีจึงทำได้ง่าย 
   -ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎีมีความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารด้าน
ต่างๆ  ในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากประชาชนในตำบลกุฎีขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเมืองการบริหารและการใช้สิทธิเสรีภาพตามอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย  จึงทำให้การเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ  ของประชาชนใน
ตำบลกุฎียังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายต่างๆ  สำหรับผู้มีสิท ธิ
ออกเสียงเลือกตั้งและประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ  
ในท้องถิ่น 
 
สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (swot)  
 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎีได้ดังนี้  

-  โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-  การรวมกลุ่มประกอบอาชีพยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง  
-  คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษามีมาตรฐานเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ 
-  ประชาชนยังมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยน้อย 
-  สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของน้ำมีแนวโน้มต่ำลง  ในขณะที่น้ำเสียและขยะมีปริมาณ เพ่ิมข้ึน 
-  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังขาดหน่วยงานดำเนินด้านการศึกษาฟ้ืนฟูและเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น   
-  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารและการประสานความร่วมมือการพัฒนาในระดับท้องถิ่นจะต้อง

ได้รับการปรับปรุง 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้

ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  
3. ด้านสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย  
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

9 การพัฒนาการบริหารการจัดการ

ท่ีดี

4 การพัฒนาด้านการวางแผน     

การส่งเสริมการลงทุนและ      

พาณิชยกรรม

5 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาด้านการส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6

ส่วนท่ี 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน2

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน1
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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. แผนงาน  อุตสาหกรรรมและการโยธา 2           1,700,000    3           5,800,000    3           870,000      7           50,960,000  3           380,000      18         59,710,000   

   2. แผนงาน เคหะและชุมชน 3           2,400,000    1           1,000,000    1           1,000,000    1           1,000,000    3           2,100,000    9           7,500,000     

รวม 5          4,100,000   4          6,800,000   4          1,870,000   8          51,960,000 6          2,480,000   27        67,210,000   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน

   1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 5           96,000        5           96,000        5           96,000        5           96,000        5           96,000        25         480,000        
   2. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 1           50,000        1           970,000      1           40,000        1           75,000        -        -             4           1,135,000     
       นันทนาการ

   3. แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2           100,000      2           100,000      2           100,000      2           100,000      2           100,000      10         500,000        

   4. แผนงาน สาธารณสุข 8           535,000      8           535,000      8           535,000      8           535,000      8           535,000      40         2,675,000     

   5. แผนงาน งบกลาง 3           5,714,000    3           5,714,000    3           5,714,000    3           5,714,000    3           5,714,000    15         28,570,000   

รวม 19        6,495,000   19        7,415,000   19        6,485,000   19        6,520,000   18        6,445,000   94        33,360,000   

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 6           250,000      6           266,000      6           250,000      6           266,000      7           2,150,000    31         3,182,000     

รวม 6          250,000     6          266,000     6          250,000     6          266,000     7          2,150,000   31        3,182,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ยุทธศาสตร์

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

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

   1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2           40,000        2           40,000        2           40,000        2           40,000        2           40,000        10         200,000        

   2. แผนงาน การเกษตร 1           20,000        1           20,000        1           20,000        1           20,000        1           20,000        5           100,000        

รวม 3          60,000       3          60,000       3          60,000       3          60,000       3          60,000       15        300,000       

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   1. แผนงาน การเกษตร -        -             1           200,000      1           1,500,000    1           800,000      2           2,500,000    5           5,000,000     

   2. แผนงาน เคหะและชุมชน 6           2,800,000    5           190,000      5           190,000      5           190,000      5           190,000      26         3,560,000     

รวม 6          2,800,000   6          390,000     6          1,690,000   6          990,000     7          2,690,000   31        8,560,000    

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   1. แผนงาน การศึกษา 8           1,160,000    8           1,160,000    8           1,160,000    8           1,160,000    8           1,160,000    40         5,800,000     

   2. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ        

      นันทนาการ 7           400,000      7           400,000      7           400,000      7           400,000      7           400,000      35         2,000,000     

   3. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1           488,000      -        -             -        -             -        -             -        -             1           488,000        

รวม 16        2,048,000   15        1,560,000   15        1,560,000   15        1,560,000   15        1,560,000   76        8,288,000    

 

ยุทธศาสตร์

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

   1. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 1           25,000        1           25,000        1           25,000        1           25,000        2           625,000      6           725,000        

        นันทนาการ

รวม 1          25,000       1          25,000       2          25,000       1          25,000       2          625,000     7          725,000       

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

ทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

-        -             -        -             -        -             -        -             -        -             -        -              

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

   1. แผนงาน บริหารท่ัวไป 7           735,000      8           835,000      7           735,000      7           735,000      7           735,000      36         3,775,000     

   2. แผนงาน เคหะและชุมชน 1           500,000      1           500,000      1           500,000      2           1,300,000    2           1,000,000    7           3,800,000     

   3. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2           650,000      1           150,000      2           400,000      1           150,000      1           150,000      7           1,500,000     

   4. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 2           80,000        2           80,000        2           80,000        2           80,000        2           80,000        10         400,000        

        นันทนาการ

รวม 12        1,965,000   12        1,565,000   12        1,715,000   12        2,265,000   12        1,965,000   60        9,475,000    

รวมท้ัง  9  ยุทธศาสตร์ 68        17,743,000 66        18,081,000 67        13,655,000 70        63,646,000 70        17,975,000 341       131,100,000 

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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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. แผนงาน  อุตสาหกรรรมและการโยธา 6           9,650,000    8           10,325,000  6           8,060,000    4           6,840,000    2           6,730,000    26         41,605,000   

   2. แผนงาน เคหะและชุมชน 1           500,000      -        -             -        -             -        -             -        -             1           500,000        

รวม 7          10,150,000 8          10,325,000 6          8,060,000   4          6,840,000   2          6,730,000   27        42,105,000   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน

   1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2           20,000        2           20,000        2           20,000        2           20,000        2           20,000        10         100,000        

รวม 2          20,000       2          20,000       2          20,000       2          20,000       2          20,000       10        100,000       

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1           1,500,000    1           1,500,000    1           1,500,000    1           1,500,000    1           1,500,000    5           7,500,000     

รวม 1          1,500,000   1          1,500,000   1          1,500,000   1          1,500,000   1          1,500,000   5          7,500,000    

4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม

การลงทุนและพาณิชยกรรม

   1. แผนงาน การเกษตร 2           40,000        2           40,000        2           40,000        2           40,000        2           40,000        10         200,000        

รวม 2          40,000       2          40,000       2          40,000       2          40,000       2          40,000       10        200,000       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ. 01/1
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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)

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   1. แผนงาน การเกษตร 1           200,000      1           120,000      -        -             1           300,000      -        -             3           620,000        

   2. แผนงาน เคหะและชุมชน -        -             -        -             1           90,000        -        -             1           90,000        2           180,000        

รวม 1          200,000     1          120,000     1          90,000       1          300,000     1          90,000       5          800,000       

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม -        -             -        -             -        -             -        -             -        -             -        -              

การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม -       -            -       -            -       -            -       -            -       -            -        -              

7) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

   7.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ 1           30,000        1           30,000        1           30,000        1           30,000        1           30,000        5           150,000        

        นันทนาการ

รวม 1          30,000       1          30,000       2          30,000       1          30,000       1          30,000       6          150,000       

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

ทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

-        -             -        -             -        -             -        -             -        -             -        -              

รวม -        -             -        -             -        -             -        -             -       -            -       -             

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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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)

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

รวม -       -            -       -            -       -            -       -            -       -            -       -             

รวมท้ัง  9  ยุทธศาสตร์ 14        11,940,000 15        12,035,000 14        9,740,000   11        8,730,000   9          8,410,000   63        50,855,000   

ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบริการชุมชนและสังคมการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการส านักปลัด กองคลัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 1,350,000   - - - - กองช่าง

2 - 300,000     - - - กองช่าง

งบประมาณ

ประตูปิด-เปิด
ระบายน ้า  1 
บาน

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่

น้อยกว่า 150  มิลลิเมตร ขนาด

ถังประปาหมู่บ้านขนาดความจุ  

20 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภค 

ร้อยละ 100

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 1  : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างประตู

ปิด-เปิดระบายน้ า  

หนองเกาะ  หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างประตูระบายน้ า กว้าง 

1.00 ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3  เพ่ือให้ประชาชน - - - 460,000     - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

4  เพ่ือให้ประชาชน - - - 1,496,000   - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

5  เพ่ือให้ประชาชน - - - - 50,000       กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

6  เพ่ือให้ประชาชน - - - - 30,000       กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

7 โครงการก่อสร้างแนว

ก าแพงกันดินไหล่ทาง 

หมู่ท่ี 2 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ยาว 534 

เมตร  รายละเอียด ตามแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

- 5,000,000   - - ก าแพงกันดิน

ยาว 534 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

งบประมาณ

โครงการลงลูกรังเสริม

ไหล่ทาง หมู่ท่ี 1       

(ฝ่ังตะวันตก)

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

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร

 ยาว 680  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง ยาว 

680  เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ท่ี 1  (เส้นบ้านพัก

ชลประทานถึงบ้านนาย

ชูชีพ ตรีพล)

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

โครงการลงลูกรังเสริม

ทางลง หมู่ท่ี 1        

(ฝ่ังตะวันออก)

ปรับปรุงผิวจราจรพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500 ตารางเมตร

ทางลาด 3 จุด

พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500 

ตารางเมตร

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1 (ฝ่ังตะวันตกไป

วัดราษฎร์นิยม)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 169 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้ว

ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4  เมตร

ระยะทาง ยาว 

169 เมตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 - - - 500,000     - กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างคาน  

คสล. รัดเสาเข็ม หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันก าแพง 

กันดินพังทลาย

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสาเข็ม 

ขนาด 0.25x0.25 เมตร 

ระยะทาง 540 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

350,000     - - - - คาน คสล.รัด

เสาเข็ม ขนาด 

0.25 x 0.25

เมตร ระยะทาง

 540 เมตร

ก าแพงกันดินมี

ความม่ันคงแข็งแรง

กองช่าง

10  เพ่ือให้ประชาชน - - - 500,000     - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

11  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 

ตารางเมตรช่วงท่ี 2 ก่อสร้าง

ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 

265 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

 หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

 1,035 ตารางเมตร

- - 600,000     - - ถนน 1 สาย 

ระยะทางรวม

ยาว 325เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าประปา

หมู่บ้าน  รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่าง

งบประมาณ

 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

กรองน้ าประปาหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  2

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

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

 โครงการเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ท่ี 3 (หน้าบ้านนาง

ก้านตอง แจ้งใจ - บ้าน

นางอุดม  วาริชา)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12  - - - 1,800,000   - กองช่าง

13  -  -  -  -      300,000 กองช่าง

14 - - 250,000     - - กองช่าง

15 - - - 90,000       - กองช่าง

16 - 500,000     - - - กองช่าง

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการซ่อมแซมลาน

อเนกประสงค์พร้อมลง

ลูกรังขอบปูน  หมู่ท่ี  6

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

 ต่างในหมู่บ้าน

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประตูระบาย กว้าง 1.00

 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนกองช่างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

 โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี  6

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

 ต่างในหมู่บ้าน

ถมดินสาธารณ ประโยชน์ พ้ืนท่ี 

169 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อย กว่า 169 

ตารางเมตร

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 โครงการก่อสร้างประตู

 ปิด-เปิดระบายน้ าบาน

หมุน (ล ารางคลองเท)  

หมู่ท่ี  4

 โครงการก่อสร้างแนว

ก าแพงกันดินเคล่ือนตัว

พร้อมร้ัวส าหรับชุมชน 

ม. 4

 เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของดิน

ประตูปิด -เปิด 

ระบายน้ าบาน

หมุน 1 บาน

 ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการซ่อมแซม

ประตูน้ าปากคลองโพธ์ิ

 หมู่ท่ี 7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมประตูน้ า  รายละเอียด

ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

ประตูระบายน้ า

 1 แห่ง

ลงลูกรังขอบปูน  คสล. 

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ลานอเนก 

ประสงค์ 1 แห่ง

ก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมร้ัว  

ยาว 120 เมตร

ก าแพงกันดิน  

ยาว 120  ม.

 ลดการพังทลาย

ของดิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 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

18 - - 20,000       - - กองช่างประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวก

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

งบประมาณ
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2. แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - - - 200,000 กองช่าง

2 500,000 - - - - กองช่าง

3 - - - - 1,100,000 กองช่าง

4 900,000 - - - - กองช่าง

 โครงการขยายไฟฟ้า 

สาธารณะ หมู่ท่ี 11 -

หมู่ท่ี 12 (ฝ่ังตะวันตก)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

 อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 โครงการเปล่ียนเสา

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 12      

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เปล่ียนเสาไฟฟ้า  รายละเอียด

ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอผักไห่ (อุดหนุนให้

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 โครงการย้ายเขตไฟฟ้า

 สาธารณะ หมู่ท่ี 7

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ท าการย้ายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

 โครงการขยายไฟฟ้า 

สาธารณะ  หมู่ท่ี 1 

(บ้านนายเกษม        

ละก าป่ัน)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

 อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าส่อง

สว่างร้อยละ 

100
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 2  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 ส านักปลัด/

เทศบาล

เมืองผักไห่/

อ าเภอผักไห่

 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

และสนับสนุนการด าเนิน

ภารกิจด้านการ

ปราบปรามการป้องกัน

และการบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจของผู้เสพยาเสพติด

จ านวนของ

เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในเขต อบต.

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเขต อบต.

เป็นเขตปลอดยา

เสพติด

งบประมาณ

 โครงการเยาวชนสดใส

ห่างไกลยาเสพติดเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มเยาวชน เขต 

อบต.

ท้ัง  12  หมู่บ้าน ร้อยละของ

เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

เยาวชนห่างไกล

จากยาเสพติด

 โครงการหมู่บ้านเฉลิม

พระเกียรติปลอดยา

เสพติดแบบย่ังยืน

ท้ัง  12  หมู่บ้าน ร้อยละของ

หมู่บ้านท่ี

ปลอดยาเสพติด

 เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในเขต อบต.

หมู่บ้านท้ัง12 หมู่

ปลอดยาเสพติด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

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

งบประมาณ

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพสานตะกร้าอย่าง

น้อยจ านวน 30 คน/1 ปี

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ประชาชนได้น า

ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 

ช่วยเพ่ิมรายได้

ให้กับครอบครัว

มากข้ึน

 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

อาชีพสานตะกร้า

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว
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2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 50,000 - - - - ส านักปลัด

2 - 970,000 - - - ส านักปลัด

3 - - 40,000 - - ส านักปลัด

4 - - - 75,000 - ส านักปลัด

 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

 โครงการออกก าลัง

กายแอโรบิค

 ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย

จัดกิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิค จ านวนของ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

งบประมาณ

 โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาในเขต

หมู่บ้านและต าบล

 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ด้านกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา จ านวนของ

เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

ร่วมกัน  เกิด

ความสามัคคี
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3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

4.  แผนงาน  สาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

2 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด เพ่ือให้ผู้สูงอายุ

สามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองในเบ้ืองต้น

จัดกิจกรรมนันทนา การและ

ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ

1  โครงการ ผู้สูงอายุมีความรู้

ความเข้าใจ

สามารถปฏิบัติ

ตนเองได้ใน

เบ้ืองต้น

 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

 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรค

ต่าง ๆ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ด้านการ

ป้องกันโรค

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรค 1  โครงการ ประชาชนมีความ 

รู้ด้านการป้องกัน

โรค

งบประมาณ

 โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ

 โครงการช่วยเหลือผู้

ประสพสาธารณภัย

 ช่วยเหลือผู้ประสพ

สาธารณภัย

ช่วยเหลือผู้ประสพภัยท้ัง 12  

หมู่บ้าน

1  โครงการ ผู้ประสพภัยได้รับ

การช่วยเหลือ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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

6 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ส านักปลัดอุดหนุนการด 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

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง ปลอดโรค

 เพ่ือให้ประชาชนใน

ม.1-12 ได้มีความรู้

ความเข้าใจในเร่ือง

โทษของยาเสพติด

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองโทษของยาเสพติด

1  โครงการ

 โครงการออกหน่วย

สุขภาพเคล่ือนท่ี  ม. 4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพมากย่ิงข้ึน

1  โครงการ ประชาชนมีความ 

รู้ความเข้าใจใน

การรักษาสุขภาพ

มากย่ิงข้ึน

ประชาชนมีความ 

รู้ความเข้าใจใน

เร่ืองโทษของยา

เสพติด

งบประมาณ

 โครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์

 เพ่ือให้ประชาชนใน

ม.1-12ได้มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ

เอดส์

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับเอดส์

1  โครงการ ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับเอดส์

 โครงการรณรงค์เร่ือง

โทษของยาเสพติด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด

8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

 ส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย

 จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน  

ศาสตรจารย์  ดร.

สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์  อัครราช

กุมารี   กรมพระศรี

สวางควัฒน  วรขัตติย

ราชนารี

เพ่ือด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์ ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า

ส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์

ในเขตต าบลกุฎี  ท้ัง 12  หมู่บ้าน

ข้ึนทะเบียนสัตว์

ในเขตต าบลกุฎี

 ครบ100 %

 โครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธาน ศาสตรจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี

เพ่ือด าเนินการฉีด

วัคซีน ป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้าตามโครงการ

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าตามโครงการ ท้ัง 12 

หมู่บ้าน

มีข้อมูลสัตว์ท่ี

สามารถน ามาใช้

ในการป้องกัน

และควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนสัตว์ท่ี

ข้ึนทะเบียน

ครบ 100%

สามารถควบคุม

การแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ
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5.  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ส านักปลัด

2 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ส านักปลัด

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

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุและ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ บริหาร

ส่วนต าบล

ผู้สูงอายุร้อยละ

 ๑๐๐ ได้รับ

ความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพผู้

พิการ

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้พิการและ

เพ่ือให้ผู้พิการมีความ

เป็นอยู่ท่ีดี

ผู้พิการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

ผู้พิการร้อยละ 

๑๐๐ ได้รับ

ความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้พิการ

งบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์และ

เพ่ือให้มีความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

ผู้ป่วยเอดส์ร้อย

ละ 100 ได้รับ

ความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่า

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์



71

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

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

    1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุจราจรทาง

ถนนในช่วงเทศกาลวัน

ข้ึนปีใหม่

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

จราจรในช่วงเทศกาล

วันข้ึนปีใหม่

ลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน  1 

คร้ัง

จ านวน 1 คร้ัง ลดอุบัติเหตุทาง

ถนน

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

งบประมาณ

โครงการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนท่ีเกิด

จากสาธารณภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

5 10,000 - 10,000 - 10,000 กองช่าง

6 - 26,000 - 26,000 - กองช่าง

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

8 - - - - 1,900,000 ส านักปลัด

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรใน

หมู่บ้าน จ านวน 4 ชุด

จ านวน  4 ชุด ลดอุบัติเหตุในเขต

  อบต. และสร้าง

วินัยในการใช้ถนน

ให้แก่ประชาชน

งบประมาณ

โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุจราจรทาง

ถนนในช่วงเทศกาลวัน

สงกรานต์

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

จราจรในช่วงเทศกาล

วันสงกรานต์

ลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน  1 

คร้ัง

จ านวน 1 คร้ัง ลดอุบัติเหตุจราจร

มีสถานท่ีให้ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนหาก

เกิดสาธารณภัย

1  โครงการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

หมู่ท่ี  4

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีให้

ความช่วยเหลือ

ประชาชนหากเกิด   

 สาธารณภัย

ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 10 

เมตร ยาว 25.5 เมตร

อาคาร  1 หลัง

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

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3  การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4   การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 4  : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรม

    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านมีความรู้

มากข้ึน

โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัด

เย็บเส้ือผ้า

ฝึกอบรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 1 โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1 โครงการ

โครงการฝึกอบรม

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กองทุน

หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่ท่ี 1-12 ได้มีอาชีพ

เสริมในการตัดเย็บ

เส้ือผ้า
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2.  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัดเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ

จัดการบริหารศูนย์ 

บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

1  โครงการ 1  โครงการ ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโน 

โลยีการเกษตร

ประจ าต าบลมี

การบริหารท่ีดีข้ึน

โครงการจัดการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่าย   

ทอดเทคโนโลยีการ 

เกษตรประจ าต าบล

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 5  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - 200,000     - - - กองช่าง

2 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

3 -  -  -  -      500,000 กองช่าง

งบประมาณ

 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 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี
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2(1)  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

งบประมาณ

ชุมชนน่าอยู่โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

ชุมชนหมู่ท่ี 1-12

โครงการพัฒนาแหล่ง

น้ าคลองสวยน้ าใส

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี

 1-12ปรับปรุงสภาพ

 แวดล้อมชุมชนให้น่า

อยู่

ประชาชนมีการปรับ ปรุง

สภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่

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

ผู้น าชุมชน  ประชาชนเยาวชน 

กลุ่มสตรี และส่วนราชการใน

เขตต าบลกุฎี

1   โครงการ
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2.(2)  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 านักปลัด

โครงการจังหวัดสะอาด

หน้าบ้าน น่ามอง เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

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

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน

เยาวชน กลุ่ม

สตรี และส่วน

ราชการในเขต

ต าบลกุฎี 

ร่วมงานตาม

โครงการ

ท้ัง  12 หมู่บ้าน

ผู้น าชุมชน  

ประชาชน 

เยาวชนกลุ่มสตรี 

และส่วนราชการ 

มีความรู้ในการคัด

แยกขยะในชุมชน

งบประมาณ

โครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน " 

จังหวัดสะอาด " ระดับ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ในการบริหาร

จัดการขยะในชุมชน

ผู้น าชุมชน  ประชาชนเยาวชน 

กลุ่มสตรี และส่วนราชการใน

เขตต าบลกุฎี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

4 90,000 - - - - กองช่าง1   โครงการ ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สร้างจิตส านึกการ

จัดการด้านขยะมูล

ฝอย

รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านขยะ

มูลฝอย

โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านึกการคัดแยก

ขยะมูลฝอย

1   โครงการ ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  12 

(ข้างโรงเรียนวัดโคกทอง)

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 2.00 

ม.ยาว 2.00 ม. สูง 1.80 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์ การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

1.  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด

2 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ส านักปลัด

งบประมาณ

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

เพ่ือพัฒนาสติปัญญา

และมีความรู้

ความสามารถของเด็ก

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก

แห่งชาติ

1   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เด็กวัยเรียนได้รับ

พัฒนาสติปัญญา 

 และมีความรู้มาก

ข้ึนโครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)เด็ก

อนุบาล ๓ ขวบ ศพด.

อบต. เด็กก่อนวัยเรียน

และเด็กประถมศึกษา

โรงเรียนวัดฤาไชยและ

โรงเรียนวัดโคกทอง

เพ่ือให้เด็กได้มีอาหาร

เสริม(นม)เพียงพอ

เด็กมีอาหารเสริมนมรับประทาน เด็กมีอาหาร 

เสริมนม ร้อย

ละ 100

เด็กมีอาหารเสริม

นมรับประทาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 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

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

เด็กมีอาหาร 

กลางวัน

ร้อยละ 100

โครงการสนับสนุนกีฬา

ต้านยาเสพติด 

(โรงเรียนวัดฤาไชย)

เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและ

เกิดความสามัคคี

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 1  โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และเกิดความ

สามัคคี

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

เด็กอนุบาล มี

อาหาร ร้อยละ

 100

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กก่อน

วัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษาโรงเรียน

วัดฤาไชย

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย

เรียนและเด็ก

ประถมศึกษาได้มี

อาหารกลางวัน

เพียงพอ

โครงการอาหารกลางวัน

 อนุบาล 3 ขวบ  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย

เรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน

อย่างเพียงพอ

เด็กก่อนวัยเรียนมีอาหาร

รับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียนมี

อาหารรับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

ประถมศึกษามีอาหารรับประทาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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 านักปลัด

เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและ

เกิดความสามัคคี

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 1  โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และเกิดความ

สามัคคี

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

 ค่าหนังสือเรียน,   

ค่าอุปกรณ์การเรียน

,ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน, ค่ากิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน

เด็กอนุบาล 3 ขวบ  ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

1   โครงการ เด็กอนุบาล 3 ขวบ

  มีวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการเรียน

โครงการสนับสนุนกีฬา

ต้านยาเสพติด 

(โรงเรียนวัดโคกทอง)
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2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่

เพ่ือสืบสานงาน

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 100

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินได้รับ

การอนุรักษ์ให้คง

อยู่ตลอดไป

ส านักปลัด

2 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีวันสงกรานต์

และงานกตัญญู วัน

ผู้สูงอายุและครอบครัว

เพ่ือสืบสานงาน

ประเพณีวัน

สงกรานต์และงาน

กตัญญู วันผู้สูงอายุ

และครอบครัว

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 100

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินได้รับ

การอนุรักษ์ให้คง

อยู่ตลอดไป

ส านักปลัด

3 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพ่ือสืบสานงาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษา

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 มีผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 100

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินได้รับ

การอนุรักษ์ให้คง

อยู่ตลอดไป

ส านักปลัด

4 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือสืบสานงาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษา

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 มีผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 100

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินได้รับ

การอนุรักษ์ให้คง

อยู่ตลอดไป

ส านักปลัด

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

-วันมาฆบูชา

-วันวิสาขบูชา

-วันอาสาฬหบูชา

-กิจกรรมทางศาสนา

อ่ืนๆ

6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

- วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินี

- วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณ

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมรัฐพิธีและพระ

ราชพิธี

ประชาชนได้ร าลึกใน

พระกรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ     

พระราชพิธี

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

งานพิธีทาง

ราชการและร าลึก

ในพระกรุณาธิคุณ

ประชาชน

ร่วมงาน

ร้อยละ 100

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

เก่ียวกับวันส าคัญ

ทางศาสนา

เป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถ่ินและ

สืบสานประเพณี

ไทย

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมเก่ียวกับวัน

ส าคัญทางศาสนา  เช่น

ประชาชนภายในต าบลและ

สมาชิก อบต.  ข้าราชการ/

พนักงาน ลูกจ้างของ  อบต.

ประชาชน

ร่วมงาน

ร้อยละ 100
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
-วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชชนนี พันปี

หลวง และวันแม่

แห่งชาติ
-วันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร
-วันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ

บพิตร วันชาติ และวัน

พ่อแห่งชาติ

- วันปิยมหาราช

   ฯลฯ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

อาคารศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็ก

เพ่ือซ่อม ต่อเติมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎีให้ใช้งานได้

ตามปกติ

ซ่อม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ขนาด 9.5x12 เมตร

หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

114  ตารางเมตร

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

เล็กใช้งานได้

ตามปกติ

กองช่าง

งบประมาณ

ผู้บริหาร  สมาชิก

สภา ข้าราชการ  

พนักงานองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ได้ให้

ความส าคัญและ  

ตระหนักถึงหน้าท่ี

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

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 7  : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

1.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

งบประมาณ

โครงการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์แนะน า

แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียว

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/

แนะน าแหล่งท่องเท่ียว

มีป้ายแนะน า

ร้อยละ100

แหล่งท่องเท่ียวมี

นักท่องเท่ียวเพ่ิม

มากข้ึน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์แหล่งน้ าธรรมชาติ

 หมู่ 2 (หนองชะโด)

เพ่ือให้มีสถานท่ี

พักผ่อน หย่อนใจ

ส าหรับประชาชนใน

ต าบลกุฎีและใกล้เคียง

กว้าง  8  ไร่ 1   โครงการ ประชาชนมีท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3  การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 9  :  การบริหารจัดการท่ีดี

    1(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  : งานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ ส านักปลัด

2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด

3 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด โครงการการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมการ

สร้างพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือน

ประชาธิปไตย

ประชาชนในเขต  อบต. กุฎี 1  โครงการ ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือน

ประชาธิปไตย

 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

 เพ่ือน าข้อมูลมา

จัดท าเป็น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ

เลือกต้ัง

 โครงการเลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถ่ินและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

 เพ่ือเลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถ่ินและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

ประชาชนในเขต  อบต. กุฎี ประชาชนร้อย

ละ 80 มาใช้

สิทธิเลือกต้ัง

ได้จัดท าแผน 

พัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

กองคลัง

กองช่าง

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

6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

งบประมาณ

ทรัพย์สินสามารถ

ใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมี

ประสิทธิภาพ

จ่ายเป็นค่ารังวัดท่ี

สาธารณะต่าง ๆ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการและให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ านวน  1 โครงการ

1  โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการ

ช่วยประชาชน

 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

 เพ่ือบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินให้

มีสภาพท่ีสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมีประสิทธิภาพ

จ านวน

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

การซ่อมแซม

 ค่ารังวัดท่ีดิน  เพ่ือจ่ายในการรังวัด

ท่ีสาธารณะต่าง ๆ

จ่ายเป็นค่ารังวัดท่ีสาธารณะต่าง ๆ 12  หมู่

 โครงการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
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1(2)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  : งานบริหารงานคลัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - 100,000 - - - กองคลัง

2.  แผนงานเคหะและชุมชน  : งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     กองช่าง

2 - - - 800,000 - กองช่าง

3 - - - - 500,000 กองช่าง

มีรายได้จากการ

จัดเก็บรายได้

เพ่ิมข้ึน

 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.

 โครงการปรับปรุง

ระบบเสียงตามสาย

ภายในต าบลกุฎี หมู่ท่ี 

1-12

1  โครงการ

ตามแบบแปลน  อบต.

1  โครงการ อบต. เป็นท่ีรู้จัก

ของคนท่ีสัญจร

ไป-มา

จ านวน 12 จุด ท าให้การปฏิบัติ  

งานมีประสิทธิ  

ภาพมากข้ึน

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ   

ภาพการปฏิบัติงาน

และประชาชนได้รับ

ข่าวสารของทาง

ราชการ

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

ภายในต าบลกุฎีและเพ่ิมระบบ

เสียงไร้สายในพ้ืนท่ีห่างไกล

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

 ปรับปรุงระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

 เพ่ือให้การจัดเก็บ

ภาษีและการจัดท า

ทะเบียนทรัพย์สินมี

ความทันสมัย

จ้างปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน ๑

 คร้ัง

งบประมาณ

1  โครงการ

งบประมาณ
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3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 500,000 - - - - กองช่าง

2 - - 250,000 - - กองช่าง

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

งบประมาณ

-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

 - ปรับปรุงอาคารส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ส่ิงก่อสร้างท่ี

ได้รับการ

ซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน

ทรัพย์สินสามารถ

ใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน  และมี

ประสิทธิภาพ

 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
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    4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบริการชุมชนและสังคมการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการส านักปลัด กองคลัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 400,000     - - - - กองช่าง

2  เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม  ท่ี

สะดวก

950,000 - - - - กองช่าง

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 1  : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 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

 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 2  (เส้นหน้าบ้าน

นายไพโรจน์             

ฤกษ์ส าราญ            

บ้านนายไพรัตน์  

พลายพุ่มไม้)

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 268 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 938 

ตารางเมตร

ถนน 1 สาย 

ระยะทาง ยาว

รวม 478 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3 เมตร ยาว 210เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 630 

ตารางเมตร

3 - 290,000 - - - กองช่าง

4  เพ่ือให้ประชาชน - - 150,000 - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

5 300,000     ศาลา 1  หลัง กองช่าง

6 - - 600,000     - - กองช่าง โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 3

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีศาลาอเนกประสงค์

ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  

กว้าง6.00 ม.ยาว 8.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ศาลา 1 หลัง 

ขนาด 6x8 เมตร

 ประชาชนมีศาลา

 อเนกประสงค์ใน

การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

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

งบประมาณ

โครงการถมดินลาน

อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  2

ถมดินลานเอนกประสงค์กว้าง 14

 เมตร ยาว 29 เมตร หรือ

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,421 

ลูกบาศก์เมตร

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่

น้อยกว่า 406 

ตารางเมตร

ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์หลังป้อม

ต ารวจ  หมู่ท่ี  2

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

 ท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆในหมู่บ้าน

ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หลัง

ป้อมต ารวจ รายละเอียดตาม

แบบแปลนกองช่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 1,300,000   - - - - กองช่าง

8  โครงการก่อสร้าง

ก าแพงกันดินไหล่ทาง 

หมู่ท่ี 4 (เส้นบ้านนาง

เบญจมาศ  

โพธิใหญ่) 

 เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดินไหล่ทาง  

ยาว 154 เมตร ท าการขุดดิน

ปรับแต่งลงเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ส่ีเหล่ียมตัน 0.18 x 0.18x2.50 

เมตร ระยะห่าง 1.50 เมตร 

จ านวน 104 ต้น และวางแผ่น

พ้ืนส าเร็จรูปขนาด 0.35 x 1.50 

เมตร จ านวน 2  แผ่นต่อหน่ึงช่อง

 รวมแผ่นพ้ืนท้ังหมด  208  แผ่น

 พร้อมเทคอนกรีตคานรัดหัว

เสาเข็มขนาด  0.25 x 0.25 

เมตร ระยะทาง 154 เมตร และ

ลงหินคลุกเสมอผิวจราจร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

- 500,000     - - - ก าแพงกันดิน

ยาว 154 เมตร
ลดการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  4

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาด

ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 

ขนาดถังเชมเปญความจุ 20 ลบ.

ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดต้ัง

หม้อแปลงไฟฟ้า รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 - - - 350,000     - กองช่าง

10 ก่อสร้างแนวก าแพงกัน

ดินไหล่ทาง หมู่ท่ี 4  

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 7

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน  ยาว  687

 เมตร  ตามแบบแปลนองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุฎี

- - - - 6,430,000 ก าแพงกันดิน

ยาว 687 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างคาน  

คสล. รัดเสาเข็ม หมู่ท่ี 5

 (จากบ้านนายเสน่ห์ 

ถึงสุดเขต หมู่ท่ี 5)

เพ่ือป้องกันก าแพง 

กันดินพังทลาย

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสา เข็ม 

ขนาด 0.25x0.25เมตร ระยะทาง

 202 เมตร

200,000     - - - - คาน คสล.รัด

เสาเข็มขนาด

0.25x0.25

เมตรระยะทาง 

202 เมตร

ก าแพงกันดินมี

ความม่ันคงแข็งแรง

กองช่าง

 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

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 - 1,400,000 - - -

กองช่าง

13 ก่อสร้างแนวก้าแพงกัน
ดินไหล่ทาง (หมู่ท่ี 7 -
ปากคลองโพธ์ิ)

เพ่ีอป้องกันการ

พังทลายของถนน

ก่อสร้างก าแพงกันดินยาว 

528 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุฎี

- - 4,940,000   - - ก าแพงกันดิน

ยาว 528 เมตร

ลดการพัง ทลาย

ของดิน

กองช่าง

14 - 500,000     - - - กองช่าง

15  -  -      300,000  -  - กองช่าง

งบประมาณ

 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

ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร

ระยะทางรวม

ยาว 635เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวก

 โครงการก่อสร้าง

หลังคาเมทัลชีทสนาม

เด็กเล็ก (ฝ่ังตะวันตก) 

หมู่ท่ี 8

 เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีท่ี

ในการจัดกิจกรรม

ต่างในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทสนาม

เด็กเล็ก (ฝ่ังตะวันตก) กว้าง 12 

เมตร ยาว 15  เมตร

หลังคาเมทัล

ชีทสนามเด็ก

เล็ก 1  หลัง

เด็กเล็กมีท่ีในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ

 โครงการก่อสร้างลาน 

 คสล.อเนกประสงค์ 

หมู่ท่ี 8  (ฝ่ังตะวันออก)

 เพ่ือให้ประชาชนได้

มีท่ีในการจัดกิจกรรม

ต่างในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ 

(ฝ่ังตะวันออก) กว้าง 11 เมตร 

ยาว 14 เมตร หรือพท.ไม่น้อย

กว่า154 ตารางเมตร

ลานอเนก 

ประสงค์

1  แห่ง

ประชาชนมีท่ีใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 - - - 90,000 - กองช่าง

17
1,800,000   - - - -

กองช่าง

18 - 600,000     - - - กองช่าง

19 - 1,800,000   - - -
กองช่าง

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

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

งบประมาณ

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี

สะดวก

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่ 

น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ขนาด

ถังเชมเปญความจุ 20 ลบ.ม.

พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อ

แปลงไฟฟ้า

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 โครงการเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11

 เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าสะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

ท าการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่ 

น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ขนาด

ถังเชมเปญความจุ 20 ลบ.ม.

พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อ

แปลงไฟฟ้า

ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ า

สะอาดใช้

ประชาชนมีน้ า

สะอาดในการ

อุปโภคบริโภค

 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

 ประชาชน มีท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 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

21  เพ่ือให้ประชาชน - - - 1,400,000 - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม
 ท่ีสะดวก

22  เพ่ือให้ประชาชน - 1,500,000 - - - กองช่าง

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

23 - - 920,000     - - กองช่าง

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

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

งบประมาณ

 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
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2. แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 500,000 - - - - กองช่าง โครงการขยายไฟฟ้า 

สาธารณะ หมู่ท่ี 9 

(บ้านนายวสันต์ - บ้าน

นายเชิญ)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอผักไห่ 

(อุดหนุนให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

 อ าเภอผักไห่)

มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 2  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

    1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

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

 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
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

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

    1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักปลัด

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV  

ภายในต าบลกุฎี

เพ่ือป้องกันและดูแล

รักษาความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

ปีละไม่น้อยกว่า

 2  หมู่บ้าน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมาก

ข้ึน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3  การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4   การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 4  : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรม

1.  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

โครงการอบรมการผลิต

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ือให้เกษตรกรมี

ความรู้เก่ียวกับการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยชีวภาพ  

เกษตรกรสามารถ

ถ่ายทอดความรู้

เกษตรกรในต าบลหมู่บ้านละ     

 3  คน/3 ปี

1  โครงการ เกษตรกรมีความรู้

ในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

เพาะเห็ดฝาง

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพ

เสริมสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพเสริมเพาะเห็ดฟาง

 อย่างน้อย จ านวน 30 คน/1 ปี

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 20 

ประชาชนได้น า

ความรู้ไปประกอบ

 อาชีพช่วยเพ่ิม

รายได้ให้กับ

ครอบครัวมากข้ึน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 5  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 200,000     - - - - กองช่าง

2 - 120,000     - - - กองช่าง

3 - - - 300,000     - กองช่าง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 โครงการขุดลอกล าราง

สาธารณ ประโยชน์  

หมู่ท่ี  6

 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

ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 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
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2.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 - - 90,000 - - กองช่าง

.

2
- - - - 90,000

กองช่าง

งบประมาณ

ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1   โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 2.00 

ม.ยาว 2.00 ม. สูง 1.80 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนกอง

ช่างองค์ การบริหารส่วนต าบลกุฎี

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  11

ประชาชนจัดการ

ขยะมูลฝอยได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1   โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาด 2x2 

เมตร สูง 1.80 เมตรรายละเอียด

ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุฎี

เพ่ือให้มีเตาเผาขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ

โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ท่ี  5

(หลังบ้านนายล าดวน  

แจ่มกระจ่าง)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 7  : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

1.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

โครงการล่องเรือชม

ค้างคาวแม่ไก่และ

นมัสการหลวงพ่อเชิญ

เพ่ือให้มีสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ

มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 1   โครงการ มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

 มีเส้นทางคมนาคม

 ท่ีสะดวก

 โครงการปรับปรุงผิว

ถนนจราจร โดยการปู

แอสฟัท์ติกคอนกรีต  

หมู่ท่ี 1-2 บริเวณฝ่ัง

ตรงข้ามป้อมต ารวจ - 

หน้าบ้านนางพยุง  

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. 02/2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 5,000,000   - - - - กองช่าง

3 - - - 5,000,000 - กองช่าง

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กลาดยาง  

แอสฟัสส์ติก ส าหรับ

ชุมชน ม.2,4,7

 2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

 โครงการขยายไฟฟ้า

ส่องสว่าง ภายในต าบล

กุฎี  

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมไฟ

ส่องสว่าง LED  โซล่าเชลล์)

 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสส์ติก

 คอนกรีต  กว้าง   6 เมตร ยาว 

1,750 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05  

เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

10,500 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณ

ถนน 1  เส้น 

ยาว1,750 เมตร

 ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวกข้ึน

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

มีไฟฟ้าส่อง

สว่างร้อยละ 

100

 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
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ท่ี 5  : การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  แผนงานการเกษตร  : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 - - 1,500,000   - - กองช่าง

2 - - - - 2,000,000   กองช่าง

 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

ประชาชนมีน้ าใช้

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการขุดลอกล า

รางพร้อมก่อสร้าง

ประตูปิด-เปิดระบายน้ า

เขตติดต่อระหว่าง หมู่ท่ี

  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
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

กองคลัง (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 กองช่าง

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 กองช่าง

3

เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด

 22  น้ิว รายละเอียดตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

ส านักงบประมาณ 

จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 

5 กิโลวัตต์ข้ึนไปเป็นเคร่ืองยนต์

ดีเซล  รายละเอียดตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

ส านักงบประมาณ 

 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า          

แบบข้ออ่อน 

รายละเอียดตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

ส านักงบประมาณ 

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 กองช่าง

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กองช่าง

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กองช่าง

7 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      2,400,000  2,400,000  ส้านักปลัด

8 เคหะและชุนชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือเรือก าจัดผักตบชวา

จ านวน  1  ล า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี

(ราคาตามท้องตลาด)

จัดซ้ือเคร่ืองเจียไฟฟ้า         

ขนาด 4 น้ิว ก าลังไฟไม่น้อยกว่า

  840 วัตต์ (ราคาตาม

ท้องตลาด)

จัดซ้ือตู้เช่ือม  ขนาดพกพา

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



  ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู ้การจัดทำ
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ย ุทธศาสตร ์ เพ ื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อ งถ ิ ่น  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  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/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร 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 และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(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 ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ 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 

 
 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาภาค 
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 ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

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

(5)  

รวมคะแนน   

ตามและประเมินผลโครงก 
 
ารขององคท์้องถิ่น 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวน
ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (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) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (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 ทำน้อย 
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
จังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถ
ว ั ด ได ้  (measurable)  ใช ้ บอกประส ิทธ ิ ผล  (effectiveness)  ใช ้ บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที ่เกิดที ่ส ิ ่งที ่ได้ร ับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน 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 

2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

6. การพัฒนา
ส่งเสริมคณุธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

  

7. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

        
  

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

        

  

9. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

        
  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (...... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ + 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

3 จากเงินสะสม   

4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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     (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)รจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นใน 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

 (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที ่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

 (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี ่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
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(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านเส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ปัญหาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.กุฎี ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 6,703,000.00      5 1,098,000.00 4 1,027,000.00 4 1,027,000.00 

2.การพฒันาคณุภาพชีวิตประชาชน 28 7,524,000.00 14 6,113,000.00 8 5,855,310.00 8 5,855,310.00 

3.การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 19 7,276,000.00 3 140,000.00 2 122,600.00 2 122,600.00 

4.การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม 9 180,000.00 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

5.การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 9 605,000.00 5 162,000.00 3 117,000.00 3 117,000.00 

6.การพฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 11 1,308,000.00 10 1,180,400.00 6 966,557.06 6 966,557.06 

7.การพฒันาดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 55,000.00 - -     

8.การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 1 300,000.00 - -     

9.การพฒันาการบริหารการจดัการทีด่ ี 19 1,855,000.00 8 400,000.00 3 59,507.20 3 59,507.20 

รวม 111 25,806,000.00 47 9,113,400.00 27 8,157,974.26 27 8,157,974.26 


