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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนเวลา 5 ป  เพ่ือใหมีความสอดคลองและ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะกอ
ประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน 

 
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนโดยสวนรวม  และองคกรเปนสําคัญ 

 
 
 

อบต.หวยเขยง 
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 สวนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1. ดานกายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 ทีต่ั้ง 
  ตําบลหวยเขยงต้ังอยูทางทิศตะวันตก  มีเขตติดตอชายแดนไทยประเทศเมียนมาร ที่ต้ังมี
ระยะทางหางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 185  กิโลเมตร ระยะทางหางจากอําเภอทองผาภูมิ 
ประมาณ 22 กิโลเมตร  มีเน้ือที่ 407  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 254,875  ไร (สองแสนหาหมื่นสี่พัน
แปดรอยเจ็ดสิบหาไร) มีอาณาเขตติดตอกับ 
  1. ทิศเหนือ   ติดตอกับ   ตําบล ปล็อก 
   2. ทิศใต  ติดตอกับ   ตําบล ทาขนุน ตําบลหินดาด และตําบลลิ่นถิ่น 
  3. ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   ตําบล ทาขนุนและตําบลหินดาด 
    4. ทิศตะวันตก  ติดตอกับ   ตําบล ปล็อกและประเทศเมียนมาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของตําบลหวยเขยงเปนพ้ืนที่ภูเขา  มีลักษณะเปนภูเขาหินปูน
ทอดยาวตลอดแนวจากดานเหนือถึงดานใต  มีที่ราบระหวางหุบเขา  ราษฎรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ไดรับ
การจัดสรรจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อันเน่ืองมาจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ (เขาแหลม)    

พ้ืนที่ของตําบลหวยเขยงจะมีลําธารและลําหวยหลายสาย อันเปนแหลงของตนนํ้าลําธารไหล
ลงสูอางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ประกอบดวย ลําหวยหวยเขยง หวยทึม หวยประจําไม  และหวยบานไร 
พ้ืนที่บางสวนของตําบลหวยเขยงก็เปนที่ราบทําใหราษฎรทําการเกษตร ประกอบอาชีพและอยูอาศัยประมาณ  
101,950 ไร ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่ตําบลหวยเขยงมีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน (Tropical monsoon climate) มี

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.2 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน  มีปริมาณนํ้าฝนรวมตลอดป 1,736.5 มิลลิเมตร 
โดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมเทากับ  329.5  มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 2.9 
มิลลิเมตร 

 

   1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินในพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงสวนใหญมีองคประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายและดิน

เหนียวในปริมาณใกลเคียงกันเปนดินที่มีเน้ือดินคอนขางละเอียดนุมมือ ในสภาพดินแหงจะจับกันเปนกอนแข็ง
พอประมาณ ในสภาพดินช้ืนดินจะยืดหยุนไดบาง  เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรูสึกนุมมือ แตอาจจะรูสึกสากมือ
อยูบางเล็กนอย แตเมื่อกําดินใหแนนในฝามือแลวคลายมือออก ดินจะจับกันเปนกอนไมแตกออกจากกัน 
เรียกวา ดินรวน เปนดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก เพราะไถพรวนงาย มีการระบายนํ้าและ
ถายเทอากาศดี และมักจะมีความอุดมสมบูรณดี  

สีของดินแตละพ้ืนที่ในเขตตําบลหวยเขยง แบงออกเปน 2 สี คือ สีแดง และ สีนํ้าตาลเขม 
หรือสีดํา พ้ืนที่หมูที่ 1,2,3,4,6 และ หมูที่ 7 สีของดินมีสีนํ้าตาลเขม ออกสีดํา เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ
สูง เน่ืองจากมีการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุมาก เหมาะแกการเพาะปลูกทั้งพืชระยะสั้นและพืชยืนตน   
จึงเปนที่มาของเงาะ และ ทุเรียนทองผาภูมิที่มีช่ือเสียง เพราะมีรสชาติกรอบ หวาน อรอย ในแตละปเกษตรกร
ตําบลหวยเขยงสามารถทํารายไดจากสวนผลไมปละหลายแสนบาท 
 

สวนพ้ืนที่หมูที่ 5 และพ้ืนที่หมูที่ 8 ลักษณะดินมีสีเหลืองออกแดง ดินสวนใหญจะเปนสี
ออกไซดของเหล็กและอลูมิเนียม  แสดงถึงการที่ดินมีพัฒนาการสูง  ผานกระบวนการผุพังสลายตัวมานานเปน
ดินที่มีการระบายนํ้าดี แตจะมีความอุดมสมบูรณนอยกวาดินประเภทอ่ืน 
 

การใชประโยชนทีด่นิ 
การใชประโยชนที่ดินในเขตพ้ืนที่ตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี      

ป พ.ศ. 2557 เน้ือที่รวม 180,465 ไร  มีลักษณะรูปแบบการใชที่ดินแบงออกเปน 5 ประเภท 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเน้ือที่ประมาณ 3,112 ไร  หรือรอยละ 1.74  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

 พื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่ประมาณ 27,741 ไร หรือรอยละ 15.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
ประกอบดวย 
1) พ้ืนที่พืชไร  มีเน้ือที่ประมาณ 9,243 ไร  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2) พ้ืนที่ปลูกพืชยืนตน  มีเน้ือที่ประมาณ 9,243 ไร หรือรอยละ 0.44  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) พ้ืนที่ไมผล  มีเน้ือที่ประมาณ 4,394 ไร  หรือรอยละ 2.44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
4) พ้ืนที่พืชสวน  มีเน้ือที่ประมาณ 116 ไร หรือรอยละ 0.07  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
5) พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน  มีเน้ือที่ประมาณ 85 ไร  หรือรอยละ 0.19 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 

   1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
 
            

 

                                                                             แหลงน้ําธรรมชาต ิ
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1. ลําน้ํา,ลําหวย  
ในตําบลหวยเขยง มีทั้งหมด  11 สาย มีสองลักษณะ ไดแก 1) ลําหวยที่มีนํ้าตลอดปลําหวยน้ีใน
ฤดูฝนจะไดรับนํ้าจากนํ้าฝนที่ตกลงมา สวนในฤดูแลงจะไดรับนํ้าหลอเลี้ยงจากนํ้าใตดิน            
2) ลําหวยที่มีนํ้าบางฤดู เปนลําหวยที่มีนํ้าในชวงฤดูฝนเทาน้ันลักษณะพ้ืนลําหวยเปนพ้ืนดิน 
ทราย กรวด 

2. บึง,หนอง 
ในตําบลหวยเขยง มีทั้งหมด  7  แหง  เปนพ้ืนที่ตํ่ามีนํ้าขังอยูแตลึกมากนัก เปนแหลงนํ้าขนาด
กลางที่เปนที่ลุมลักษณะเปนที่ราบมีพรรณไมมีพืชขึ้นตลอดทองนํ้า   

       
     
 
 
             
 

                                                            แหลงน้าํทีส่รางขึน้และสามารถใชการได 
 

 
 

1. ฝาย 
ในตําบลหวยเขยง มีทั้งหมด  12 แหง เปนสิ่งกอสรางขวาง หรือกั้นทางนํ้าซึ่งปกติมักจะกั้น    
ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณที่เปนแหลงตนนํ้า  หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงใหสามารถกักตะกอน
อยูได และหากชวงที่นํ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนํ้าใหชาลง ปองกันนํ้าทวมได ชวย
กักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไป ทับถมลํานํ้าตอนลาง  จึงเปนวิธีการอนุรักษดินและนํ้าไดดีมาก
วิธีการหน่ึง  ฝายตนนํ้าที่สรางขึ้นภายในตําบลหวยเขยงสวนใหญเปนฝายแบบผสมผสาน  สราง 
ขึ้นอยางงาย  เพ่ือขวางทางเดินของนํ้าในลําหวย หรือรองนํ้า โดยอาศัยรูปแบบของฝายแมวตาม
แนวพระราชดําริที่ใชวัสดุหางายในทองถ่ินมาใช  อายุของการใชงานของฝายตนนํ้าแบบน้ีขึ้นอยู
กับวัสดุที่ใชเปนสําคัญ โดยทั่วไปจะมีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป  สวนใหญจะเปนโครงสราง
ที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ดวยวัสดุที่หางายและราคาถูกไดแก  กิ่งไม  ใบไม  เสาไม  กอนหิน 
กระสอบทรายผสมซีเมนต  หรือวัสดุที่คลายคลึงกันที่สามารถสรางโครงสรางช่ัวคราวได  โดย
เนนความกลมกลืนกับธรรมชาติของพ้ืนที่น้ันๆ 

 

2. บอบาดาล       
ในตําบลหวยเขยง มีทั้งหมด 5  แหง  โดยเจาะถึงช้ันนํ้าใตดินสามารถนํานํ้าน้ันขึ้นมาใชเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคได  มีความลึกจากผิวดินลงไปไมนอยกวา 10 เมตร ซึ่งการเจาะบอนํ้าบาดาลใน
พ้ืนที่ตําบลหวยเขยงยังไมแพรหลาย เน่ืองจากอัตราคาใชจายในการเจาะบอบาดาลคอนขางสูง 
แตไมไดคุณภาพ  อัตราการใหนํ้านอยกวาปกติ มีอายุการใชงานสั้น เสียคาใชจายสูงในการดูแล
ซอมแซม  พัฒนาฟนสภาพบอมากกวาปกติและบอนํ้าบาดาลอาจไดรับการปนเปอนจากของเสีย
บนผิวดิน   

 

3. สระน้ํา         
ในพ้ืนที่ตําบลหวยเขยง มีทั้งหมด 6 แหง  โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดทําโครงการแหลงนํ้า ในไร
นานอกเขตชลประทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าไวใชในพ้ืนที่ และ
เพ่ิมรายไดใหเกษตรกร โดยขุดสระเก็บนํ้าในไรนา 
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    1.6 ลักษณะของไมและปาไม  
พื้นที่ปาไม   มีเ น้ือที่ประมาณ  126,774  ไร   หรือรอยละ 70.25  ของพ้ืนที่ทั้ งหมด 
ประกอบดวย 
1) พื้นที่ปาไมพลัดใบ  มีเน้ือที่ประมาณ  55,367  ไร  หรือรอยละ 30.67  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2) พื้นที่ปาเบญจพรรณ  มีเน้ือที่ประมาณ 29,818  ไร  หรือรอยละ  16.53  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) พื้นที่สวนปา  มีเน้ือที่ประมาณ  41,589  ไร  หรือรอยละ 23.05  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
4) พื้นที่น้ํา  มีเน้ือที่ประมาณ  20,409  ไร  หรือรอยละ  11.31  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ไดแก อาง
เก็บนํ้า  พ้ืนที่ตําบลหวยเขยงมีทิศทางการไหลของลํานํ้าตางๆ  สวนใหญไหลจากทิศใตลงสูพ้ืนที่ราบ
ทางทิศเหนือบริเวณอางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ  ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ  170 เมตร ลํานํ้า
ในพ้ืนที่มีนํ้าไหลตลอดป  ไดแก  ลําหวยเขยง  หวยบานไร  หวยประจําไม  หวยปากคอก  สวนหวย
ที่มีนํ้าไหลเฉพาะชวงฤดูฝน ไดแก  หวยเกริงตะโก  หวยทึม  และหวยทิพมอ 

 
 
 
 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 

 
 
 
 

                         
 

2.1 เขตการปกครอง  ตําบลหวยเขยงแบงเขตการปกครองเปน 8 หมูบาน  
  
 

แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานทามะเดื่อ หมูที่ 1 ตาํบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ   
จังหวัดกาญจนบุร ี
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แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานปากลาํปล็อก หมูที่ 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ  
 จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานหวยเขยง หมูที่ 3 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ  
 จังหวัดกาญจนบุร ี
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แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานประจําไม หมูที่ 4 ตาํบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ  
 จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานไรปา หมูที่ 5 ตาํบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุร ี
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แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตหมูบานไร หมูที่ 6 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตบานหวยปากคอก หมูที่ 7 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุร ี
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แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตบานวังน้ําเขียว หมูที่ 6,7 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตบานเตาถาน หมูที่ 7 ตาํบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุร ี
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แผนที่โดยสังเขป แสดงเขตบานรวมใจ หมูที่ 8 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูใหญบาน 
 

หมูบาน ชื่อ-สกลุ เบอรโทรศพัทตดิตอ 
บานทามะเดื่อ ผูใหญบุญชัย     วังแกว  092-5870958 
บานปากลาํปล็อก กํานันสุเมธ       ถาทะวงษ 087-1607012 
บานหวยเขยง ผูใหญสยาม       โพธ์ิทอง 081-9862637 
บานประจําไม ผูใหญสมชาย     ปญญาทูล 087-9094027 
บานไรปา ผูใหญอภิชาติ     ศรีเรือน 089-5186705 
บานไร ผูใหญสิทธิพงษ   อุประนาระ 089-5186705 
บานหวยปากคอก ผูใหญชัยภัทร     ประดิษฐคาย 087-0187382 
บานรวมใจ ผูใหญนาวา        เมานอย 089-2350940 

 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
การปกครองสวนทองถิ่นมีหลักการสําคัญ คือ การกระจายอํานาจใหราษฎรมีอํานาจในการปกครอง

ตนเองดวยการเลือกผูบริหารและสมาชิกสภาเขาไปตัดสินใจบริหารแทนตน ดูแลชีวิตความเปนอยูของราษฎร
ในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจในตัวเองทั้งในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ มีอํานาจ
อิสระตามที่กฎหมายไดกําหนดไว การปกครองสวนทองถิ่นแบงเปน 5 รูปแบบ ดวยกันคือ องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) เทศบาล (แบงเปน 3 ระดับคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดต้ังขึ้นเพ่ือใหบริการแกประชาชนในดานตางๆ เชน 
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        ดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณ ี
        ดานสาธารณูปโภค 
        ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ดานการสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ ผูพิการ 
 

ผูแทนระดบัทองถ่ิน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแหงที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน แบงเปน 2 ฝาย คือ 

 

3. ประชากร  
3.1 ขอมูลเกีย่วกบัประชากร 

  จํานวนประชากรของตําบลหวยเขยงมีทั้งสิ้น 11,386 คน แยกเปนดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือนของตําบลหวยเขยง 

หมูที ่ จํานวน
ครัวเรือน 

 จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 473 593 606 1,199 

2 505 675 593 1,268 

3 331 417 367 784 

4 474 694 679 1,373 

5 293 551 493 1,044 

6 1,601 1,363 1,208 2,571 

7 814 1,193 1,043 2,236 

8 401 478 433 911 

รวม 4,892 5,964 5,422 11,386 
    

     ท่ีมา : ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 

มีหนาที่ออกกฎหมายทองถิ่น และตรวจสอบการ
บริหารงานของทองถิ่น ไดแก 
1. ส.อบต. 
2. ส.ท. 
3. ส.จ. 
4. สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
5. ส.ก. 

มีหนาที่ในการควบคุมและบรหิารกิจการของ
ทองถิ่น ไดแก 
1. นายก อบต. 
2. นายกเทศมนตรี 
3. นายก อบจ. 
4. นายกเมืองพัทยา 
5. ผูวาราชการ กทม. 
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     3.2.1 โครงสรางของกลุมคนในชุมชน   
 พบวาการอยูรวมกันของกลุมในพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงมี ความแตกตางทั้งในเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยูมี

ความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยสามารถแยกเปนกลุมตางๆ ดังน้ี 
- กลุมคนช้ันนํา หมายถึง ผูนําทางการมีอํานาจและบารมีอยูในพ้ืนที่  ซึ่งบางคนมีธุรกิจการคา และ

อาชีพที่มั่นคง 
- กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือกลุมคนรวย กลุมน้ีมีการประกอบอาชีพมั่นคง เชน มีโรงสีขนาด

ใหญ  มีรถสองแถวรับสงคนงาน  และบางคนมีตําแหนงที่ชุมชนใหการยอมรับ เชน กรรมการ
กองทุนหมูบาน  กรรมการบริหารกองทุนหมูบาน 

- กลุมคนที่มีฐานะปานกลาง  พบวากลุมน้ีไมมีขัดแยงกับคนภายในชุมชน ในขณะเดียวกันกลับ
ไดรับการยอมรับนับถือ เปนกลุมผูมีอิทธิพลทางสังคม 

- กลุมคนที่มีอาชีพรับจาง บางคนไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองตองอาศัยอยูกับญาติพ่ีนอง 
- กลุมคนนอกหรอคนตางดาว ที่อพยพมาจากประเทศพมา มีอาชีพรับจางและทําไรใหกับนายทุน 
- กลุมผูลงทุนหรือนายทุน เน่ืองจากพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงเปนพ้ืนที่ใหมอยาบนเขา มีทัศนียภาพ

สวยงามสภาพแวดลอมและทรัพยากรอุดมสมบูรณ  ที่สําคัญดินมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานมี
ความประสงคขายที่ดินจึงมีกลุมนายทุนมาซื้อที่ดินของชุมชน  ซึ่งเปนกลุมหน่ึงที่มีอิทธิพลตอ
ความเปนอยูของคนที่มีอาชีพรับจาง  

 
 3.2.2  การยายถ่ินฐานของประชากร 
 

ตารางที่ 3 แสดงการยายเขายายออกของประชากรตาํบลหวยเขยง 

 

ท่ีมา : ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 

      3.2.3 การอพยพออกของคนพื้นที่เดิม  
เน่ืองจากไมสามารถปรับตัวไดเขากับพ้ืนที่ใหมได จึงขายที่ใหกับนายทุนตางถ่ินหรือผูที่มี

ฐานะในหมูบาน  ทําใหตองอพยพตัวเองและครอบครัวออกจากพ้ืนที่ไปทํางานในเมือง หรือเขาไปขาย
แรงงานในเมืองหลวง   

 

 

หมูบาน 
ยายเขา ยายออก 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ทามะเด่ือ 2 2 2 2 
ปากลําปล็อก 7 3 0 0 
หวยเขยง 4 4 2 5 
ประจําไม 0 0 1 4 
ไรปา 2 2 - 2 
บานไร 5 3 5 2 
หวยปากคอก 7 2 2 1 
รวมใจ 0 0 3 3 

รวมทั้งสิ้น 27 16 15 19 
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3.2.4 การอพยพเขา แบงได 3 กลุม  ดังนี้ 
1. กลุมนายทุน  เมื่อมีการขายที่ดินก็เทากันเปนการเปดโอกาสใหมีการอพยพเขาของนายทุนหรือ

กลุมที่มีศักยภาพในการซื้อที่ดินเพ่ือทําการเพาะปลูกพืชไรตางๆ  และทําบานพักตากอากาศหรือ
บานริมหวย  เพ่ือพักผอนและเปนที่อยูอาศัยในบ้ันปลายชีวิต 

2. กลุมแรงงานตางดาว  เมื่อมีการเพาะปลูก  ทําไร  ไมผล  ปศุสัตว รีสอรท  บานสวน  บานไร  
บานริมหวย  ฯลฯ  เปนที่มาของความตองการแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวเพราะคาจาง
คอนขางถูก  ประกอบกับสถานการณภายในสหภาพพมามีปญหาการเมืองยืดเย้ือโดยเฉพาะกับ
คนกลุมนอย  ทําใหเกิดสภาวะความยากจนของคนภายในประเทศ  ที่สําคัญพ้ืนที่ตําบลหวยเขยง
อยูใกลกับชายแดนพมาเพียง 20 กิโลเมตร  และมีพ้ืนที่ราบตามแนวหุบเขาจึงทําใหเดินทาง
เขาถึงพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงไดงาย 

3. กลุมผูพลัดถ่ินจากที่อ่ืน  กลุมคนเหลาน้ีเขามาอยูในพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงพรอมกับการทําเหมือง
แรการสรางเขื่อน  การสรางทอกาซฯ  และกลุมญาติพ่ีนองของผูอาศัยในพ้ืนที่เดิม 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      4. สภาพทางสังคม 
    
 
 
 

    โครงสรางเชิงชาติพันธุ   
พบวาการอยูรวมกันระหวางคนไทยในพ้ืนที่เดิม  คนไทยตางถิ่นมาจากจังหวัดอ่ืนและกลุมชนตาง

ดาวที่มาจากหลายเมืองของสหภาพพมา  เชน ทวาย  มะละเหมง  มูตอง  ย่ีแล ทําใหเกิดความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ  ซึ่งสามารถแยกและวิเคราะหเชิงชาติพันธุของคนในตําบลหวยเขยง ไดดังน้ี  “คนไทย” ไดแก คน
ภาคเหนือคนภาคอีสาน  คนภาคกลาง  คนภาคใต  และ “คนนอก” (ตางดาว) ไดแก กะเหรี่ยง  กะหลาง ลาว 
มอญ  พมา จึงเกิดการหลอมรวมทางชาติพันธุ การปกครองตองมีกฎระเบียบการอยูรวมกันในชุมชน 

 

    4.1  ดานการศกึษา  
  4.1.1 ระดับกอนวัยเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายใหแกองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง จํานวน 3 แหง ไดแก 
 

1.  ศูนยพฒันาเดก็เลก็บานทามะเดื่อ หมูที่ 1 
      กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535  ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน ในระยะแรกขอใช      

ศาลาเอนกประสงคของหมูบานทามะเด่ือ  ตอมาไดรับการบริจาคที่ดินในการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทามะเด่ือ จํานวน 1 หลัง ประกอบดวย หองเรียน จํานวน 1 หอง หองเก็บของ จํานวน 1 หอง หอง
สุขา จํานวน 2 หอง หองอาบนํ้า จํานวน 1 หอง  

 

     ปจจุบันกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดถายโอนภารกิจกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          

บานทามะเด่ือใหแกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2  ทางศูนยฯไดรับความรวมมือและสนับสนุน 

จากหลายหนวยงาน เชน องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง กรมพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และ          

ผูปกครองเด็กนักเรียน 
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2.  ศูนยพฒันาเดก็เลก็บานปากลาํปล็อก หมูที่ 2    
 กอต้ังเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 โดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน เดิมยังไมมีอาคาร

จึงขอใชสถานที่โรงเรียนบานปากลําปล็อกใหเปนสถานที่เรียนของเด็กเล็กช่ัวคราว  ตอมาในป 2538 ไดรับ
งบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชนกอสรางอาคารเรียนถาวร ในพ้ืนที่สาธารณะของหมูบานปากลําปล็อก ไดเปด
ทําการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2540  
         ตอมากระทรวงมหาดไทยใหถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดิมที่อยูในความรับผิดชอบของ       
กรมพัฒนาชุมชนในป พ.ศ.2545  และองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงไดรับการสนับสนุนงบประมาณตอ
เติมอาคารโดยการตอเติมเปนโรงอาหาร 

 
 

3.  ศูนยพฒันาเดก็เลก็บานไรปา หมูที่ 5 
          กอต้ังเมื่อ พ.ศ.2540 โดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน เพ่ือรับสมัครเด็กกอนวัยเรียนลด
ภาระผูปกครองตองออกไปประกอบอาชีพ  ปจจุบันกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดถายโอนภารกิจ
กิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรปา  ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2  ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กได 
รับความรวมมือและสนับสนุนจากหลายหนวยงาน เชน องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง กรมพัฒนาชุมชน 
กรมการศาสนา และผูปกครองเด็กนักเรียน 
 

  4.1.2  ระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษา 
  ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  8  แหง  ประกอบดวย 
 

 ระดบัอนุบาล – ประถมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 8  แหง 
1) โรงเรียนบานทามะเด่ือ 
2) โรงเรียนบานปากลําปล็อก 
3) โรงเรียนบานหวยเขยง 
4) โรงเรียนบานประจําไม 
5) โรงเรียนบานไรปา 
6) โรงเรียนบานไร 
7) โรงเรียนคุรุสภา 
8) โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  2  แหง 
 1)  โรงเรียนบานไร   หมูที่  6 
 2)  โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ หมูที่  8 

ระดับมัธยมตอนปลาย   จํานวน 1  แหง 
1) โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ หมูที่ 8 

 

    4.2 ดานสาธารณสุข 
 สถานพยาบาลในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี  จํานวน 2 
แหง  ไดแก  
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1.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานหวยเขยง     
   ต้ังอยูหมูที่ 2 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท              

034-685637  เปนสถานพยาบาลประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ไดรับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย
สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาล  เพ่ือยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนยสุขภาพชุมชนใหเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  

 

2.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานไร        
       ต้ังอยูหมูที่ 6 ตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท              

089-919-8086  เปนสถานพยาบาลประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ไดรับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย
สุขภาพชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาล  เพ่ือยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนยสุขภาพชุมชนใหเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 
     

    4.3 ดานอาชญากรรม 
 ปญหาผูกอคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงคิดเปนรอยละ 1.12 ของจํานวนประชากรทั้งหมด   
ซึ่งอยูในเกณฑตํ่าเมื่อเทียบกับปญหาอาชญากรรมในสังคมเมือง  จากการวิเคราะหสภาพการเกิดปญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่  สภาพความเปนอยูแบบด้ังเดิมที่มีจารีตประเพณีกําหนดไว  คนสวนใหญจะปฏิบัติตาม
แบบแผนการดําเนินชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนผูใดฝาฝนจะเปนที่รังเกียจของสังคม  แตจากการศึกษา
พฤติกรรมเบ่ียงเบนของประชาชนโดยเฉพาะกลุมในตําบลหวยเขยง  สามารถวิเคราะหหาสาเหตุความขัดแยง 
และการเกิดปญหาทางสังคมไดดังน้ี                                                                                                                                            

1. การทะเลาะวิวาท  สาเหตุการเกิดปญหาทะเลาะวิวาทของวัยรุนตําบลหวยเขยง ซึ่งถูกสรางขึ้นโดย
กระบวนการที่เปนกลไกทางสังคมสั่งสมจนกลายเปนประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนพ่ีสงถึงรุนนอง   
ที่เกิดขึ้นเมื่อดําเนินวิถีชีวิตอยูในสังคมวัยรุน 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ  ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจรัดตัวทุกชีวิตตองด้ินรนตอสูเพ่ือตนเองและครอบครัว
เมื่อประชาชนวางงานสภาพจิตใจและอารมณยอมสับสนฟุงซาน  อาจหลงไปทางอบายมุขไดงาย ทั้งน้ีผู
ที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมีฐานะยากจน ตองตอสูเพ่ือความอยูรอดก็หันมาประกอบการคาขายของ
ผิดกฎหมาย การคายาเสพติด  ของหนีภาษี ฯลฯ สามารถสรางความร่ํารวยไดในระยะเวลาสั้น 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เน่ืองจากเมืองไทยไดรับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ซึ่งมีบางสิ่ง
บางอยางขัดกับวัฒนธรรมสังคมไทย เปนสังคมวัตถุนิยม  ทั้งคานิยมตะวันตกที่แสดงออกอยางเปดเผย 
เชน การแตงกายหลอแหลม การแสดงออกเกี่ยวกับเพศ เปนตน  

                                                          

    4.4 ปญหายาเสพติด 
แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติดตําบลหวยเขยงในป ๒๕๕๙  ถึงแมจะมีการปฏิบัติการจับกุมยา

เสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ แตวงจรการเสพ และคายาเสพติดก็ยังคงไมหมดไป เน่ืองจากตําบลหวยเขยงมี
พ้ืนที่ชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน  ซึ่งเปนเสนทางลําเลียงขนสงยาบา และยาไอซ  เขาสูประเทศไทย
เพราะเปนพ้ืนที่ที่อยูใกลกับแหลงผลิตยาเสพติดและแหลงเก็บพักยาเสพติดของกลุมผูผลิตในประเทศเมียนมา 
โดยการลักลอบนําเขาทางดานอําเภอสังขละบุรี  ซึ่งเปนเขตติดตอกับอําเภอทองผาภูมิ ทางเจาหนาที่เกี่ยวของ  
และองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ไดเฝาระวังภัยคุกคามตางๆที่เปนผลจากปญหายาเสพติด เชน การจัด 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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โครงการรณรงคตานภัยยาเสพติด (ตนกลาความดี)  โครงการจัดซื้อ/ติดต้ังกลอง CCTV  โดยมีกลุมเปาหมาย
คือ  เด็กและเยาวชนในตําบลหวยเขยง 

 

    4.5 การสังคมสงเคราะห  
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนา

ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด  การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน  การ
สงเสริมงานประเพณีทองถิ่นและงานสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคมและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

       1) งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พ่ึง  
                  2) งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ  
                  3) งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทพุพลภาพ  
                  4) งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท  

        5) งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การเดินทางของชาวบานตําบลหวยเขยงเขาไปยังตัวอําเภอทองผาภูมิ  โดยใชเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3272 ซึ่งการเดินทางสามารถใชบริการรถโดยสารประจําทางที่มีบริการทุกหมูบาน  หรือสัญจรโดย
รถยนตสวนตัว  รถจักรยานยนต  ซึ่งเสนทางคมนาคมผานเสนทางถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง เพ่ือเขาไป
ในตัวอําเภอหรือเขาไปยังตัวจังหวัด  การเดินทางเขาไปยังตัวจังหวัดมีรถบัสโดยสาร และรถตูปรับอากาศ  ซึ่งมี
รถบริการต้ังแต 05.00 – 18.00 น. ของทุกวัน   

 

5.1 เสนทางคมนาคมภายในตําบล 
-  ถนนลูกรัง/หินคลุก 
-  ถนนลาดยาง 
-  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
 

    5.2  การไฟฟา 
 การใหบริการดานกระแสไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง อยูในความรับผิดชอบของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทองผาภูมิ  จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 8 หมูบาน ราษฎรมีไฟฟาใช
เฉลี่ยประมาณรอยละ 94.50   
 

 5.3 การประปา 
  5.3.1 แหลงน้ําธรรมชาต ิ
  - ลํานํ้า, ลําหวย       13  สาย 
 - บึง หนองและอ่ืน        7  แหง 
 

     5.3.2 แหลงน้ําทีส่รางขึน้และสามารถใชการได 
 - ฝาย       12      แหง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

  - บอนํ้าต้ืน         6  บอ 
 - บอบาดาล          5   แหง 
 - สระนํ้า             6  แหง 
 

    5.4  การโทรคมนาคม 
 - ที่ทําการไปรษณียตําบล         1  แหง 
 - มีบริการโทรศัพทบาน/อินเตอรเน็ต     รอยละ  60 
 - มีการใชบริการโทรศัพทมือถือ      รอยละ  97 
 - เสียงตามสายและหอกระจายขาวครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดวยสภาพพ้ืนที่เปนภูเขาสูง  ประกอบกับบางพ้ืนที่มีลําธาร ลําหวย ลอมรอบซึ่งเหมาะแกการทํา
การเกษตรและพืชไร  บางพ้ืนที่เหมาะแกการเลี้ยงสัตว  ทําใหสามารถแบงลักษณะอาชีพของคนภายในชุมชน  
ไดดังน้ี  

 

    6.1 การเกษตร 
 พื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่ประมาณ  27,741 ไร  หรือรอยละ 15.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ประกอบดวย 
1) พ้ืนที่พืชไร  มีเน้ือที่ประมาณ 9,243  ไร ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  และฝาย 
2) พ้ืนที่ปลูกพืชยืนตน  ซึ่งแบงเปนพ้ืนที่ปลูกพืชยืนตนประมาณ 5,394 ไร  และเปนพ้ืนที่ปลูก

ยางพาราประมาณ 4,350 ไร 
3) พ้ืนที่ไมผล  มีเน้ือที่ประมาณ 4,394 ไร  หรือรอยละ  2.44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ไดแก  สม มังคุด  

เงาะ  ทุเรียน 
4) พ้ืนที่พืชสวน  มีเน้ือที่ประมาณ  116  ไร หรือรอยละ  0.07  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
5) พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน  มีเน้ือที่ประมาณ 85  ไร  หรือรอยละ  0.19 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 

    6.2 การปศุสัตว 
   

 
 
 
 

   กลุมสุกร 
 
 

 ในภาวะปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  มีเกษตรกรรายยอยจํานวนมากที่เลี้ยงแม
พันธุสุกรในการผลิตลูกสุกร และเลี้ยงสุกรขุน  เพ่ือสรางรายไดเลี้ยงครอบครัวแตผลผลิตและการพัฒนาสาย
พันธุสุกร  ยังตองการการสนับสนุนใหสามารถเร่ิมตนพัฒนาปรับปรุงพันธุสุกรประกอบกับดําเนินการตอไปใน
รูปแบบขบวนการกลุมที่ตอเน่ือง ควบคูไปกับการดําเนินการตลาดใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ก็จะสามารถพัฒนากลุมที่
เขมแข็งและสามารถชวยเหลือตัวเองได จะทําใหอาชีพการปศุสัตวไดรับการพัฒนาเปนอาชีพหลักไดตอไป 
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6.3 การทองเที่ยว 
  ตําบลหวยเขยงมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน ชุมชนพรอมแลวที่จะเปดบานตอนรับนักทองเที่ยวที่นิยมทองไพรแบบขาลุย โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงฤดู
ฝน  มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดังน้ี 
 

ปูราชินี เดิมเรียก “ปูสามส”ี ตามลักษณะจะมีสีแดง ขาวและนํ้าเงินหรือมวง ซึ่งพบมากบริเวณ หมู 1 

และหมู 5 ของตําบลหวยเขยง มีช่ือทางภาษาอังกฤษวา “Regal crab” ปูราชินี ต้ังช่ือถวายพระเกียรติแด

สมเด็จประนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปูนํ้าจืดมีสีสัน 

สวยงามขามีสีแดงโคนขากลามหนีบกระดองสีขาว กระดองสวนกลางมีสีนํ้าเงิน จะขุดรูอยูฤดูหนาวจะปดปากรู 

ฤดูฝนจะเปดปากรูหาอาหารจําพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชน หอยปลา ไสเดือน ฯลฯ จะผสมพันธุและออกลูก

เดือนกันยายน พบบริเวณริมหวยและพ้ืนที่พุ อําเภอทองผาภูมิ และไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แหงเดียวใน

โลก เปนสัตวจําพวกไมมีกระดูกสันหลังลําดับที่ 11 ออกตามความพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535  ต้ังอยูในเขตการปกครอง หมูที่ 1 (บานทามะเด่ือ) อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอยู

ในเขตขอใชประโยชนของสวนปาทองผาภูมิ องคการอุตสาหกรรม (ออป.) เปนปาพุนํ้าจืด  ซึ่งถือวาพุปูราชินี

เปนแหลงปูราชินีที่ใหญที่สุดในปจจุบัน นับไดวาพุปูราชินี เปนสิ่งมหัศจรรยหน่ึงในสามของตําบลหวยเขยง 
 

2. บงึน้าํทพิย 
 ต้ังอยูในเขตปกครองหมูที่ 8 (บานรวมใจ) อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  และอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติทองผาภูมิ  เปนบึงนํ้าขนาดใหญกลางหุบเขา ลักษณะคลายปลองภูเขาไฟ  เปนหลุมยุบ 

ขนาดใหญอยูกลางหุบเขาบนเทือกเขาหินปูนบึงนํ้าทิพยมีอยู 2 บึงคือ “บึงพอกับบึงแม”  

 บึงแม มีเน้ือที่ประมาณ 15 - 20 ไร มีนํ้าขังอยูตลอดทั้งป ความลึกของบึงประมาณ 15 เมตร นํ้า

ในบึงจะใสแลดูเปนสีเขียวมรกต ความใสของนํ้ายามมองจากบนที่สูงเมื่อนํ้าสะทอนกับหนาผาและตนไมจะ

มองเห็นไดชัดเจน  เสมือนดังภาพวาดของจิตกรขนาดใหญที่ประดับไวกลางปาสวยงามมาก การเดินทางขาม

บึงตองลองแพขามอยางเดียวเพราะรอบๆบึงจะเปนหนาผา ไมสามารถลัดเลาะไปได ใชเวลาถอแพขาม 

ฝงประมาณ 20 นาที 
           บงึพอ หางจากบึงแมขามชองสันเขาไปประมาณ  200 เมตร จะพบกับบึงนํ้าอีกแหงหน่ึงมีเน้ือที่
ประมาณ 10 – 15 ไร ขนาดจะเล็กกวาบึงแม การเดินทางในชวงของฤดูรอนนํ้าในบึงจะลดระดับลงไปจน
สามารถเดินขามได รอบๆบึงจะเปนหนาผาและตนไมนอยใหญขึ้นลอมรอบทั้งสองบึงเปนแหลงนํ้าของสัตวปา 
ที่ไดมาอาศัยกิน อีกหน่ึงของความ มหัศจรรยที่ธรรมชาติเสกสรรปนแตงเอาไวประดับโลกใบน้ี ในขณะน้ีทาง
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ไดจัดเปนเสนทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล บึงนํ้าทิพย – ตนไมยักษ ระยะทางรวม
ประมาณ 10 กิโลเมตร 
 

3. ตนไมยักษ 
 ตนไมยักษ เปนตนไมช่ือพันธ “ขมิ้นดํา” หรือที่ชาวบานมักเรียกวา “กะแบก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติทองผาภูมิ มีจํานวน 2 ตน ขึ้นอยูติดกัน ขนาดความใหญของลําตนวัดโดยรอบมีความยาว 1,652 
ซม. 
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4. พุหนองปลิง 
พุหนองปลิง บานทามะเด่ือ มีเน้ือที่  37.5  ไร  เปนพ้ืนที่ชุมนํ้าอันอุดมสมบูรณที่เปนแหลงรวบรวม

หลากหลายของสังคมพืชและสัตว และมีระบบนิเวศนที่บงบอกถึงความหมายของคําวา “พุ”แหงตะวันตกได
เปนอยางดี กลาวคือ ตานํ้าที่ผุดมาจากใตดินเห็นไดอยางชัดเจน  มีแองนํ้าขนาดใหญ มีสังคมพืชที่สมบูรณ  มี
สัตวปานานาชนิด  จึงจัดใหเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติสําหรับชุมชนและผูสนใจ  เสนทางศึกษาธรรมชาติพุ
หนองปลิง ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี แหลงเรียนรูระบบนิเวศ “พุ” ระบบนิเวศเฉพาะถ่ิน จ.
กาญจนบุรี ที่เต็มไปดวยเร่ืองราวความสัมพันธของพืช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมที่เกื้อหนุนกัน  เชนเฟรนหา
ยากขึ้นเฉพาะในที่มีความช้ืนสูงเทาน้ัน การสังเกตจะทําใหเห็นความนาสนใจที่แอบซอนอยู หรือ รากพูพอน 
เรียนรูการปรับตัวของพืช ใหสามารถคงลําตนอยูบนพ้ืนที่ช้ืนแฉะตลอดเวลาได โดยไมโคนลมลงมา  นอกจากน้ี 
ยังมีปายบอกช่ือพรรณไม ทั้งไมยืนตน มอส เฟรน กลวยไม ซึ่งมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็สามารถพบเห็นได
เกือบตลอดป เชน เตยใหญ ตังสนใบใหญ ชมพูนํ้า หอมชาง ผักหนาม หรือพวกกลวยไม เชน เอ้ืองกาบดอก 
เอ้ืองขาไกปา กลวยไมกะเรกะรอน พวกเฟรน เชน กระปรอกหางสิงห กูดแตม วานหางนกยูง 
ขาหลวงหลังลาย เปนตน  แตบางชนิดตองมาชมเฉพาะฤดูกาล เชน กลวยไมผีเสื้อนอย เฟรนใบบาง และปู
ราชินี ซึ่งจะมีใหชมเฉพาะในฤดูฝนเทาน้ัน 
 

กิจกรรมการทองเที่ยวตําบลหวยเขยง 
-   การลองแกงแพไมไผ 
-   เขาสวนชิมผลไม ผลไมรสดีจากสวน และชมปาศึกษาพรรรณไม  
-   แวะไปทําบุญไหวพระดูโบสถหลังใหมของวัดทามะเด่ือ ที่โดดเดนกับเสาไมค้ําทั้ง 4 ที่เช่ือวาหา

ไมไดงายแลวในตอนน้ี 
-   เดินปาพุนํ้าจืดที่โดดเดนของหวยเขยง คือเสนทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง ที่อุดมไปดวยพันธุ

ไมและกลวยไมหลากชนิด 
-   ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนหวยเขยง เรียนรูวัฒนธรรมชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชิมขนมพ้ืนบาน (ทอง

โยะ) 
 

        6.4 การพาณิชยและกลุมอาชพี 
           6.4.1 หนวยธุรกิจในเขต อบต.หวยเขยง 
    

- ปมนํ้ามัน (ขนาดเล็ก)      1 แหง   
  - รานขายของชํา    37      แหง        
  - ที่พัก รีสอรท      7      แหง 

  - รานเสริมสวย      4      แหง 

  - โรงรับซื้อยางพารา     1      แหง 

  - โรงรับซื้อพืชไร      1      แหง 

  - รานกาแฟ      3      แหง 

  - รานซอมรถ      8      แหง       
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รายชื่อสถานประกอบการทีพ่กั รสีอรท พืน้ทีต่ําบลหวยเขยง 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ท่ีต้ัง เบอรโทรศัพท 

1 เฟองฟารีสอรท หมูท่ี 2 094-162-3251 

2 ภูไอยรา รีสอรท หมูท่ี 2 
034-685-632, 
081-810-9075 

3 
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
อําเภอทองผาภูมิ 

หมูท่ี 8 034-510-757 

4 สวนปาทองผาภูมิ หมูท่ี 8 
034-685-231-2 
087-167-1001 

5 บานไรนายดาบ หมูท่ี 7 084-469-0966 

6 รีสอรทบานไรวิมานดิน หมูท่ี 7 081-9889609 

7 พลอยไพรินทร หมูท่ี 8 - 

 
  6.4.2  การพาณิชยและกลุมอาชีพ   

      ตําบลหวยเขยงมีความหลากหลายทางชาติพันธุของกลุมคนต้ังแตตนกําเนิด  เช้ือชาติ  สัญชาติ  
ศาสนา  การประกอบอาชีพ  รายได  และทรัพยากรธรรมชาติของหวยเขยง  พบวาอาชีพหลักของชุมชน 
สวนใหญ  คืออาชีพเกษตรกรรม  ทั้งปลูกพืชไร  สวนยางพารา  และผลไม  นอกเหนือจากน้ีบางสวนยัง
ประกอบอาชีพรับจางในลักษณะตางๆกันดวย  สามารถสะทอนถึงวิถีชีวิตการดํารงอยูของแตละหมูบานได
อยางชัดเจน  ทั้งน้ีดานการประกอบอาชีพพบวา การไดมาซึ่งผลผลิตตางๆตองใชแรงงานจํานวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานราคาถูกจากกลุมแรงงานตางดาว  ซึ่งความตองการแรงงานน้ีสงผลใหเกิดการอพยพเขา
ออกของแรงงานขามชาติจํานวนมากโดยวิธีการหลบหนีเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย 

 

ลักษณะอาชีพรับจางตําบลหวยเขยงมี 3 ลักษณะดังนี้ 
1. รับจางรายวันหรือรับจางทั่วไป 
2. รับจางรายเดือน เชน  การดูแลบาน  ดูแลสวน  ดูแลไร  ใหกับนายทุนที่มาสรางบานพักตาก

อากาศหรือรีสอรทอยูในพ้ืนที่  ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน 
3. รับจางทําไรใหกับนายทุนโดยนายทุนเปนผูลงทุนใหกอน  เมื่อไดผลผลิตแลวก็ปนเงินที่ไดสวนหน่ึง 

พรอมขอตกลงรวมกัน (ดอกเบ้ียหรือผลผลิต)คืนใหนายทุน  กลุมน้ีไดรับคาตอบแทนที่ขึ้นอยูกับ
ผลผลิตในแตละครั้งของการลงทุน อาชีพรับจางเหลาน้ีทําใหบางบานเหลือเพียงคนชราและผูหญิง
ที่ตองเลี้ยงลูกเล็กๆอยูกับบาน  เมื่อถามถึงที่มาของรายไดมักจะไดคําตอบวาสามีและลูกๆ เขาไป
ทํางานในกรุงเทพฯ  หรือจังหวัดอ่ืนๆ เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะสงเงินมาใหทางบานใช  หรือเมื่อถึง
เทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ  จึงจะกลับมาสักครั้งพรอมกับเงินกอนหน่ึง 

 

6.5  แรงงาน 
ดานแรงงานพบวา อาชีพหลักของคนในชุมชน  และกลุมนายทุนที่เขามาลงทุนดานการ

เกษตรกรรม เชนปลูกพืชไร  สวนยางพารา  และสวนผลไม เปนตน จึงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก 
เพราะคาจางราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับแรงงานคนไทย  ซึ่งความตองการแรงงานประเภทใชแรงงานน้ี  สงผลให
เกิดการอพยพของแรงงานขามชาติจํานวนมาก  โดยการหลบหนีเขาเมืองประกอบกับสถานการณ
ภายในประเทศสหภาพพมามีปญหาการเมืองยืดเย้ือโดยเฉพาะกับคนกลุมนอย  ทําใหเกิดสภาวะความยากจน  

 



 
7. 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน  
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และปจจัยเชิงพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงอยูใกลกับชายแดนพมาเพียง 20 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ราบตามแนวหุบเขา
จึงทําใหเดินเทาเขาถึงพ้ืนที่ตําบลหวยเขยงไดงาย 
 

 
 
 
 
 

 ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
 
 
     
 
 
 
 

                                                                                         1.     บานทามะเดื่อ 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขอมูลดานการเกษตร 

 

 

 

 

 
 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - หวยหนองตาอยา  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- หวยน้ําทึม,น้ําพุปูราชินี   ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

   

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,300 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (สุกร,โค,กระบอื) 8,200 

4. ปลกูพชืสมุนไพร (ขม้ิน,ตะไคร) 4,200 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 5,221  ไร 

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกเฉียงใตของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  6 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูที่ 8 บานรวมใจ 

ทิศใต   ติดกับ สวนปาทองผาภูมิ 

ทิศตะวันออก ติดกับ สวนปาทองผาภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดกับ หมูที่ 2 บานปากลําปล็อก 

อายุชุมชน    35  ป 

 



2. บานปากลาํปล็อก
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอมูลดานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - ลําหวยเขยง  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ลําหวยพลู ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,300 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (สุกร) 8,200 

4. ปลกูผกัพืน้บาน (มะงั่ว,กระเจ๊ียบ
,สมปอย) 

4,500 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 4,165 ไร 

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกเฉียงใตของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  7  กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูที่ 7 บานหวยปากคอก 

ทิศใต   ติดกับ หมูที่ 3 บานหวยเขยง 

ทิศตะวันออก ติดกับ หมูที่ 1 บานทามะเด่ือ 

ทิศตะวันตก ติดกับ เขตปาสงวน 

อายุชุมชน    35  ป 



3. บานหวยเขยง 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลดานการเกษตร 

 

 

 

 
 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - ลําหวยเขยง  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ลําหวยเขยง  ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,300 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. ปลกูพชืสมุนไพร (ขม้ิน,ขา) 3,000 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 3,300 ไร 

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกเฉียงใตของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 12 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูที่ 2 บานปากลําปล็อก 

ทิศใต   ติดกับ หมูที่ 4 บานประจําไม 

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทาขนุน 

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลปล็อก 

อายุชุมชน    35  ป 

 



4. บานประจําไม 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการเกษตร 

 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - ลําหวยน้ําขุน  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ลําหวยน้ําใส  ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,300 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (สุกร,โค) 4,200 

4. ปลกูพชืสมุนไพร (ดาวอินคา) 3,600 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 3,250 ไร 

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกเฉียงใตของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 14 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูที่ 3 บานหวยเขยง 

ทิศใต   ติดกับ หมูที่ 5 บานไรปา 

ทิศตะวันออก ติดกับ สวนปาทองผาภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดกับ เขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 

อายุชุมชน    35  ป 



5. บานไรปา 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการเกษตร 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - ลําหวยน้ําขุน  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ฝายกรมทรัพยากรน้ําภาค 7 ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,600 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (สุกร) 6,000 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 3,250 ไร 

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกเฉียงใตของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 18 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูที่ 4 บานประจําไม 

ทิศใต   ติดกับ เขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 

ทิศตะวันออก ติดกับ สวนปาทองผาภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดกับ เขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 

อายุชุมชน    35  ป 



   6. บานไร 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขอมูลการเกษตร 

 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทาง

การเกษตร 

 - ลําหวยบานไร   ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 - อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ลําหวยเชิงเขา  

- อางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,600 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (โค) 6,000 

4. ปลกูพชืสมุนไพร (ขม้ิน,ตะไคร) 3,000 

5. ปลกูผกัพืน้บาน (มะงั่ว,กระเจ๊ียบ
,สมปอย) 

3,200 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 21,200 ไร   

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจากที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 18 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

ทิศใต   ติดกับ หมูที่ 7 บานหวยปากคอก 

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลปล็อก 

ทิศตะวันตก ติดกับ อางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 

อายุชุมชน  102 ป 



   7. บานหวยปากคอก 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการเกษตร 

 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - ลําหวยปากคอก,ฝายตนน้ํา  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- ลําหวยปากคอก,ฝายตนน้ํา ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 8,600 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 19,000 

3. การปศสุตัว (สุกร) 6,000 

4. ปลกูพชืสมุนไพร (ขม้ิน,ตะไคร) 3,000 

5. ปลกูผกัพืน้บาน (มะงั่ว,กระเจ๊ียบ,สมปอย) 3,200 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 21,200 ไร   

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจากที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 16 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  เขื่อนวชิราลงกรณ 

ทิศใต   ติดกับ หมูที่ 2 บานปากลําปล็อก 

ทิศตะวันออก ติดกับ หมูที่ 6 บานไร 

ทิศตะวันตก ติดกับ หมูที่ 8 บานรวมใจ 

อายุชุมชน  79 ป 



   8. บานรวมใจ 

 

 
7. 
 8. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
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ขอมูลพืน้ฐานของหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการเกษตร 

 

 

 

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร 

 - พุน้ําหลังโรงเรียนสมาคมฯ  ใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําใชอุปโภค บริโภค   

- พุน้ําหลังโรงเรียนสมาคมฯ  ใชเปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน  ใชในการอุปโภค บริโภค 

 

 

 

8.1 การนบัถือศาสนา     

1. ศาสนาพทุธ 
                                                                                                                                                                                                               

ประชากรสวนใหญของตําบลหวยเขยงเปนพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาท  ซึ่งในปจจุบันศาสนา

พุทธน้ันไดผสมผสานเขากับความเช่ือพ้ืนบาน อยางเชน การต้ังศาลพระภูมิเจาที่ การถือฤกษ นอกจากน้ี 

 

 

ประเภทรายได รายไดเฉลี่ย (บาท/ไร) 

1. ปลกูพชืไร (มันสาํปะหลัง,ขาวโพด) 7,000 

2. ปลกูพชืยืนตน (ยางพารา) 10,000 

3. การปศสุตัว (สุกร) 5,000 

มีเน้ือที่ทั้งหมด 21,200 ไร   

ทีต่ั้ง  อยูทศิตะวันตกของตําบลหวยเขยง ระยะทางหางจากที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 18 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ตําบลทาขนุน 

ทิศใต   ติดกับ ตําบลหินดาด 

ทิศตะวันออก ติดกับ หมูที่ 7 บานหวยปากคอก 

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาขนุน 

อายุชุมชน  35 ป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
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จํานวนประชากรที่อพยพเขามาขายแรงงานในตําบลหวยเขยง  ก็นับถือทั้งศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 96.60 

ของประชากรทั้งหมด 

2. ศาสนาคริสต 

ประชาชนตําบลหวยเขยงรอยละ 2.50 นับถือศาสนาคริสต ซึ่งไดรับอิทธิพลจาการเผยแพร

ศาสนาคริสตในรูปแบบของมูลนิธิใหความชวยเหลือทางสังคม การศึกษา และสาธารณสุข เพ่ือดึงดูดใหเปลี่ยน

ศาสนา และมีการรวมทํากิจกรรมที่โบสถทุกวันอาทิตย 
 

3. ศาสนาอิสลาม 

ประชาชนตําบลหวยเขยงรอยละ 1.50 นับถือศาสนาอิสลามสวนมากเปนผูที่ไดรับสัญชาติไทย

ใหม  ที่อพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศพมา 

สถาบนัศาสนา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ประกอบดวยวัด   จํานวน   11  แหง       

สํานักสงฆ  จํานวน  2 แหง   ไดแก 
(1)  วัดทามะเด่ือ                  หมูที่  1   

 (2)  วัดปากลําปล็อก      หมูที่  2 
 (3)  วัดหวยเขยง       หมูที่  3 
 (4)  วัดประจําไม       หมูที่  4 
 (5)  วัดไรปา        หมูที่  5 
 (6)  วัดนพเกาทายิการาม    หมูที่  6 
 (7)  วัดบานไร         หมูที่  6 
 (8)  วัดหวยปากคอก         หมูที่  7  
 (9)  วัดหวยเจริญศรัทธาราม     หมูที่  7 
 (10) วัดวังปะโท       หมูที่  8 
 (11) วัดเขาใหญ    หมูที่  8 

 
 

สํานักสงฆ   จํานวน   2   แหง 
 (1)  สํานักสงฆถ้ําเขานอย    หมูที่  6 
 (2)  สํานักสงฆไชยศิริภูมิ     หมูที่  7 
 

มัสยิด     จํานวน  1  แหง           ต้ังอยู   หมูที่ 1 บานทามะเด่ือ   
โบสถคริสต   จํานวน   2 แหง           ต้ังอยู   หมูที่ 5  บานไรปา,หมูที่ 7 บานหวยปากคอก 
 
8.2   ประเพณแีละงานประจําป 

1. งานประเพณีสงกรานต เปนเทศกาลวันสิ้นปเกาขึ้นปใหมของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่องมา

แตโบราณ  เปนระยะเวลาเขาฤดูรอนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวพืชผล  วันตรุษและวันสงกรานตเปนเทศกาล

สําคัญที่คนไทย  มีการละเลนสนุกสนานรื่นเริงรวมกันในแตละหมูบาน แตละบานจะทําขนมกระยาสารท 

เพราะนอกจากทําเพ่ือทําบุญแลวยังแลกเปลี่ยนแจกจายกันในหมูบานใกลเคียง ในวันสงกรานตก็จะทําบุญ  
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ตักบาตร สวดมนต เลี้ยงพระ ฟงเทศน กอเจดียทราย สรงนํ้าพระภิกษุสามเณร และการรดนํ้าขอพรผูใหญ 

สวนเด็กๆ และวัยรุนในหมูบานจะเลนสาดนํ้ากันอยางสนุกสนาน 

 2.งานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12  เพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหและ

ขอขมาตอพระแมคงคา ชาวบานจะทํา "กระทง" ตกแตงเปนรูปคลายดอกบัวบาน ปกธูปเทยีน และนิยมตัดเล็บ 

เสนผม หรือใสเหรียญลงไปในกระทงแลวนําไปลอยในสายนํ้า เพราะเช่ือวาเปนการลอยเคราะหรายไป และ

ชาวบานบางสวนจะทําโคมลอย เน่ืองจากไดรับอิทธิพลมาจากทางภาคเหนือ 

  3.งานประเพณีวันปลูกตนไมตําบลหวยเขยง เริ่มจัดขึ้นเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในป 2549 และเพ่ือ

เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองคทรงมีตอเกษตรกร  โดยบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการตางๆ ในพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประชาชนตําบลหวยเขยงจึงไดรวมใจกันปลูกตนไม ทําฝายตนนํ้า  เพ่ืออนุรักษ

ดินและแหลงตนนํ้าลําธารในตําบลหวยเขยงเปนประจําทุกป 

8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 

การหาเหด็โคน 
 

 เน่ืองจากปาไดใหกําเนิดสรรพชีวิตไวหลากหลายชนิดดวยกัน เชน พืชผักกินได ปลา กบ หนอไม 
แมลงตางๆ  รวมไปถึงเห็ดโคนโดยปหน่ึงๆ ชาวบานแตละครัวเรือนจะเขาไปหาของปากันบอยครั้ง ชาวบานจึง
ไดอนุรักษ  โดยมีการจัดการอยางย่ังยืนดวยภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือไมใหเห็ดโคนหมดไปอยางสิ้นเชิง อยางที่
ชุมชนหวยเขยงเองซึ่งเปนแหลงรวมของหลายเช้ือชาติดวยกัน ไมวาจะเปนไทย พมา กระเหรี่ยง ลาว และมอญ 
จึงทําใหเปนแหลงรวมของภูมิปญญาหลายสายไวในแหลงเดียวกัน ซึ่งภูมิปญญาชาวบานในการเก็บหาเห็ดโคน
ของแตละชาติพันธุลวนแฝงความหมายไวซึ่งการพ่ึงพิงประโยชนจากเห็ดโคนอยางย่ังยืน โดยเฉพาะชาวบาน
สมัยกอนซึ่งไดดูแลพ้ืนที่ปาชุมชนไวไดดี เพราะไมไดคิดถึงเรื่องของการคาขายและผลกําไรจากการขายของปา
มาเปนหลักคิดสําคัญ เพราะเห็นวาปาเปนพ้ืนที่ที่มีบุญคุณ 

 

เห็ดโคน ซึ่งเปนของปาหายากของตําบลหวยเขยง อันเปนแหลงสรางรายไดใหแกชาวบาน
จํานวนมากที่มีอาชีพรองคือการเก็บของปาไปขาย สวนการหาเห็ดโคนน้ันภูมิปญญาทองถิ่นก็ยังมีเคล็ดลับ
เล็กๆ นอยๆ ดวยวา หากจะหาเห็ดโคนใหเจองายๆ แลวตองหาตอนกลางคืนน้ัน เพราะใตตนเห็ดโคนจะมีสาร
เรืองแสงออนๆ การหาเห็ดโคนตอนกลางคืนจึงหาจึงเจอไดงายกวาหาตอนกลางวัน  ทั้งน้ีวิธีการเก็บเห็ดโคน 
ตองใชมือถอน ไมใหใชมีด จอบ หรือไมปลายแหลมที่อาจไปทําลายสวนเห็ดราของปลวกซึ่งเปนจุดกําเนิดที่ทํา
ใหเห็ดโคนเกิดขึ้นมาได และเพ่ือปองกันไมใหรบกวนชองรูพรุนๆภายในสวนเห็ดราที่อยูในรังปลวก และเวลา
ถอนเห็ดโคนตองใหเหลือกานติดอยูที่เดิม ไมใหถอนสวนที่เปนสวนเห็ดราออกมาดวยเพ่ือใหเห็ดข้ึนตรงบริเวณ
เดิม 

 

จากภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบานที่มีอยู  จึงเปนสิ่งที่ทําใหเห็ดโคนยังคงอยูในชุมชนหวยเขยง  
และเปนแหลงสรางรายไดของคนตําบลหวยเขยง ความต่ืนตัวและความต้ังใจในการอนุรักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนหวยเขยง ใหเปนแหลงอาหารและแหลงสรางรายไดแกคนใน
ชุมชนตอไป 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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ขนมทองโยะ 
เปนขนมมงคลที่ใชในพิธีแตงงานและงานมงคลตางๆ ของชาวกะเหรี่ยงนิยมทําเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแก

ผูลวงรับไปแลว  เสมือนการถวายสังฆทานของชาวไทยพุทธ และเมื่อตองเดินทางไกลชาวกะเหรี่ยงนิยมทํา 
ทองโยะใสกระบอกไมไผติดตัวไปรับประทานระหวางทาง เพราะเก็บไวไดนาน  นับเปนภูมิปญญาดานการ

ถนอมอาหารและแปรรูปอาหารของชาวบานไทยเช่ือสายกะเหรี่ยงที่
อาศัยในตําบลหวยเขยง  โดยการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาประยุกต
เปนขนมทานเลน สวนผสมไดแก ขาวเหนียวน่ึง งาดํา และเกลือ สวน
วิธีการทําน้ันไมมีขั้นตอนยุงยาก  นํางาดําคั่วใหมีกลิ่นหอม  จากน้ันนํา
ขาวเหนียวน่ึงกับงาตําเขาดวยกัน ใสเกลือเล็กนอยตําจนเปนเน้ือ
เดียวกัน  ก็สามารถนํามาทานไดเลย รสชาติ เค็มมัน หากตองการเพ่ิม
รสชาติสามารถนําไปทอดหรือยาง ทานกับนํ้าตาลเค่ียว ปจจุบันน้ีมี

นักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่รูจักและติดใจในรสชาติความกลมกลอมของขนมทองโยะ  และหาซื้อทานไดเพียง
แหงเดียวคือที่ตลาดนัดชุมชนตําบลหวยเขยง   

 

 
 

 
        9.1  น้าํ 

พ้ืนที่ของตําบลหวยเขยงจะมีลําธารและลําหวยหลายสาย อันเปนแหลงของตนนํ้าลําธารไหล
ลงสูอางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ประกอบดวย ลําหวยหวยเขยง  หวยทึม  หวยประจําไม  และหวยบานไร 
แตปจจุบันนํ้าในลําธารและลําหวยตาง ๆ ไดแหงลงไปมากจนนาใจหาย  อันเกิดจากผลกระทบที่มีการตัดไม
ทําลายปาและเผาปา อันเปนแหลงตนนํ้าลําธาร  และพ้ืนที่บางสวนของตําบลหวยเขยงก็เปนที่ราบทําให
ราษฎรทําการเกษตร ประกอบอาชีพและอยูอาศัยประมาณ  101,950 ไร  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

9.1.1 แหลงน้ําธรรมชาต ิ
   - ลํานํ้า, ลําหวย       12  สาย 
  - พุ,บึง หนองและสระนํ้า    12  แหง 
 

9.1.2 แหลงน้ําทีส่รางขึน้และสามารถใชการได 
  - ฝาย     19      แหง 
   - บอบาดาล      11   แหง 
  

9.2 ปาไม 
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ของตําบลหวยเขยง มีพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติคือ ปาสงวนแหงชาติหวย

เขยง และอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมและ อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ  
 

พื้นที่ปาไม  มีเน้ือที่ประมาณ  126,774  ไร  หรือรอยละ 70.25  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบดวย 
1) พื้นที่ปาไมพลัดใบ  มีเน้ือที่ประมาณ  55,367  ไร  หรือรอยละ 30.67  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2) พื้นที่ปาเบญจพรรณ  มีเน้ือที่ประมาณ 29,818 ไร  หรือรอยละ  16.53  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 
 

 
7. 
 9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
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3) พื้นที่สวนปา  มีเน้ือที่ประมาณ  41,589  ไร  หรือรอยละ 23.05  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
4) พื้นที่น้ํา  มีเน้ือที่ประมาณ  20,409  ไร  หรือรอยละ  11.31  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ไดแก อาง

เก็บนํ้า  พ้ืนที่ตําบลหวยเขยงมีทิศทางการไหลของลํานํ้าตางๆ 
 

 9.3 ภเูขา 

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของตําบลหวยเขยงเปนพ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเปนภูเขาหินปูน
ทอดยาวตลอดแนวจากดานเหนือถึงดานใต  มีที่ราบระหวางหุบเขา ราษฎรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ไดรับ
การจัดสรรจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อันเน่ืองมาจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ (เขาแหลม)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่2  

  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
        

 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อนาคตประเทศไทย ป2579 : รวมมือกนัขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 

  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและย่ังยืน 

  ระบบเศรษฐกิจมคีวามเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัว ของการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่

เขมขนขึ้น  

 ทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม บริการ  และวิสาหกิจ 

  คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน

อนาคต 

  สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย 

  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวน

รวม 

 

 

1.ความสัมพนัธระหวางแผนพฒันาระดบัมหภาค 
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กรอบแนวทางทีส่ําคญัของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1. ดานความม่ันคง 

1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข  

 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่น    

ในกระบวนการยุติธรรม 

 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล  

 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสรมิสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกรราย

ยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สูสากล  

4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ 

5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัยและพัฒนา  

6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการ พัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3. ดานการพฒันาและเสริมสรางศกัยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
 

 



-34- 
 

4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  
5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
 
 

 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม 
1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน  
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

5. ดานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
1) จัดระบบอนุ รักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ  

3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 

6. ดานการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

6) ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล  

7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
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ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

1. การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย 

• พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยใหเปน  คนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี 

• ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ  ึ เรียนรู  

• สรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที ่เอ้ือตอสังคมสูงวัย  

• การปองกันและควบคุมปจจัยทาง สังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะทีดี  

• สรางบทบาทสถาบันสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในสงัคม 

2. การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสงัคม 

• การยกระดับรายไดสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก  

• การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม  

• การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและ สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จําเปน  และเหมาะสมตาม

กลุมเปาหมาย 

• การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และ เพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม 
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3. สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

• บริหารจัดการนโยบายการเงินและ การคลัง ปฏิรูปภาษีทั้งระบบ  

• ปรับโครงสรางการผลิตและบริการ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน  

• วางรากฐานการพัฒนามนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ นวัตกรรม กฎระเบียบ  

• สงเสริมผูประกอบการใหเขมแข็งสูเศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจขยายตัวไมต่ํากวารอยละ  5 
 

4. การเตบิโตทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยั่งยนื 

• สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชนอยางย่ังยืนและ เปนธรรม  

• บริหารจัดการนํ้าที่มีคุณภาพ 

• แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยิ่งเรงรัด ขยะ กาซเรือนกระจก  

• ลดการใชพลงังานสิ้นเปลือง 

• ยกระดับความสามารถในการปองกัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ 
 

5. ดานความม่ันคง 

• ดํารงสถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางมั่นคง  

• สรางความเช่ือมั่น ความสามัคคี ความสงบสุขของคนในชาติ  

• สรางความเช่ือมั่นและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก   

• รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและปกปองรักษาผลประโยชนทาง ทะเล  

• สรางความมั่นคง :ดานอาหาร พลังงาน และนํ้า/ เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

• พัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศและรกัษาความสงบภายในและความมั่นคงระหวางประเทศ  

• พัฒนาขาวกรอง/ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ / ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ  

• สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความมั่นคง 
 

6. ดานการเพิม่ประสทิธภิาพและมีธรรมาภบิาลในภาครฐั 

• เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการภาครัฐ ใหบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-government)  

• ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและ การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลังภาครัฐ  

• ปรับโครงสรางการบริหารงานทองถิ่น ใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

• ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

7. ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส 

• พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ สะดวก  ดานคมนาคมขนสง  

(ระบบราง)  
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• เช่ือมโยงเครือขายโทรคมนาคม/การเดินทางและขนสงสินคา ระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน  

• พัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน  

• สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล  

• ลดความเหลื่อมล้ําการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน  

• พัฒนาระบบโลจิสติกส สงเสริมผูประกอบการในการสราง เครือขายการขนสงระหวางประเทศ/

พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  

• ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

8. ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

• เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  

• ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ บุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และบริหาร

จัดการ  

• เสริมสรางสงัคมที่มีตรรกะทางความคิด ทุนทางปญญา  

• บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล  

• สนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงาน และองคกรตางๆที่เกี่ยวของ 

 

         9. การพฒันาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

• สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

• พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยสนับสนุนการเช่ือมโยง

สวนภูมิภาค  

• พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  

• พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่ือมโยงกับการพัฒนาแหลงอุตสาหกรรม และบริการที่มี 

ศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวาย 
 

10. ดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

• ดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ในฐานนะประเทศสมาชิก 

ทั้งเวทีระดับโลก ภูมิภาคและอนุภูมิภาคใหเขาสูมาตรฐานสากลประมง/การคามนุษย  

• เสริมสรางความเช่ือมโยงระหวางประเทศในอนุภูมิภาค ประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค  

• สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานประกอบธุรกิจ/ใหบริการทางการศึกษา การเงิน สุขภาพ โลจิกติกส

การลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา 
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  1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
 

“เปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม สงเสริมการคาชายแดน  

 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และมุงพัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที1่  มุงเปนฐานการผลติและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 

ดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัย 

เปาประสงค  

1. เพ่ิมมูลคาและการสงออกสินคาเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม  

2. มีการใชพลังงานทดแทน 
กลยทุธ 

1. พัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสินคา
เกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 

2. เสริมสรางเครือขายการศึกษาและประสานการ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการผลติสินคา
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่ ปลอดภัย 

3. สงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานทดแทน และแปรรูปสูอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

เปาประสงค  

1. แหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ 

2. เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว 

3. เพ่ิมมูลคาผลผลิตของสินคาของชุมชน และผลิตภัณฑขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

กลยทุธ 

1.  การพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยว การบริการ และความปลอดภัย  
2.  สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และมูลคาผลผลิตของสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถิ่นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที3่ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน  

กลยทุธ 

1.  เสริมสรางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน   
2.  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  

 
 
 



-40- 
 

3. พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นและนําไปสูความเปนเลิศอยางมีคุณธรรม  
และความสุข 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที4่ สงเสริมการคาชายแดน  
 

เปาประสงค 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับการคาชายแดน  
กลยทุธ 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดน  การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา 
และยกระดับจุดผอนปรนทางการคาใหเปนจุดผานแดนถาวร 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที5่ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

เปาประสงค 

1. เพ่ิมความพึงพอใจและความเช่ือถือ ใหแกประชาชนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

2. มีระบบการจัดการแรงงานและ แรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 

1.   ปรับปรุงรูปแบบการทํางานอํานวยการความสะดวก ลดขั้นตอน และกระบวนการ ทํางาน ขยาย
การใหบริการประชาชน  

2.   ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความสงบเรียบรอยและความเปนธรรมในสังคม  
3.   ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม  
4.   วางมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ  
5.   สรางเสริมศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ กระบวนการผลิตและการบริการ  
6.   แกไขปญหาผูลักลอบเขาเมืองและแรงงาน ตางดาวผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบตรวจคนเขา  

เมือง การสกัดกั้นการปราบปรามและ การจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที6่ สงเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เปาประสงค 

1. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  

2. ทองถิ่นมีความเขมแข็งและบริหารจัดการภารกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

1. สงเสริมใหประชาชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  
2. สงเสริมบทบาทผูนําชุมชนหรือปราชญทองถิ่นในการแสดงความคิดเห็นในกิจการบานเมือง 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรที7่  พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 

1. ยกระดับโครงสรางพืน้ฐานและมีระบบการบริหารจัดการLogistic ที่มีประสิทธิภาพ 
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2. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบขนสงทางรถยนต ทางราง และทางนํ้าใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด  
2. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

  แผนพฒันาจังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

วิสัยทัศน  

“เมืองนาอยู เกษตรปลอดภยั การทองเทีย่วคณุภาพ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
 

เปาหมายการพฒันาจังหวัด  

1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสขุในการดํารงค ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม พัฒนา

คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

2. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมอืงนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม  

3. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมอืงเกษตรปลอดภัย  

4. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมอืงทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  

5. จังหวัดกาญจนบุร ีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทัง้ระบบที่เช่ือมโยงกับการ พัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 
 

แผนงานการพฒันา  

ประเดน็การพฒันาที ่1 เสรมิสรางสังคมเปนสขุ สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสขุภาวะทีด่ ี 

เปาหมาย : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดํารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม

พัฒนา คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT และการปรับพ้ืนฐานการเรียนรูและ

ทักษะ ของประชาชนทุกกลุมใหอยูบนฐานของ ICT  

แนวทางที่ 2 สงเสริมการสรางพ้ืนที่เพ่ือการมีสวนรวมในการทากิจกรรมเพ่ือการแสดงออก ในเชิง สรางสรรค

ของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย  

แนวทางที่ 3 สรางเครือขายการมีสวนรวมดานสังคมของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน อยาง  

เขมแข็งและย่ังยืน  

แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะยาว และพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถผลิต สินคา

และบริการที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด เพ่ือใหผูสูงอายุมีความภูมิใจ และมีความสุข

ในคุณคาของตน  
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แนวทางที่ 5 พัฒนาการจัดการดานแรงงานสัมพันธ สงเสริมการมีงานทา สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทั้งใน

ระบบและนอกระบบ ใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี งานประกันสังคมมุงใหผลสัมฤทธ์ิ  

แนวทางที่ 6 สงเสริมและตอยอดโครงการตามพระราชดําริ  

แนวทางที่ 7 พัฒนาการใหบริการสาธารณะและสาธารณสุขอยางครบวงจรและทั่วถึง  

แนวทางที่ 8 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  

แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมคะแนน O-net ใหกับนักเรียนมัธยมตน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนและแรงงานตางดาว มีความรูความเขาใจและตระหนักดานการจัดการ 

สิ่งแวดลอม (ขยะ, นํ้าเสีย, สารเคมี, เช้ือเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)  

แนวทางที่ 2 สงเสริมใหผูประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหมทั้งดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ 

ตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการ 

ผลิตและบริการ โดยมีการดําเนินการตามกระบวนการ EIA อยางถูกตอง  

แนวทางที่ 3 สงเสริมใหกับนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และมีการวาง 

มาตรการการทองเที่ยวที่ไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม  

แนวทางที่ 4 สงเสริมใหเกิดผูประกอบการและผูลงทุนรายใหมดานการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช เทคโนโลยี

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

แนวทางที่ 5 สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายผังเมืองอยางเครงครัด  

แนวทางที่ 6 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพรอมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก 

ธรรมชาติและมนุษย  

แนวทางที่ 7 สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร  

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรครบวงจร แนวทางการพัฒนา  

แนวทางที่ 1 สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ดวยเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

แนวทางที่ 2 สงเสริมการพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้าใหมีความเพียงพอตามความตองการ ของพ้ืนที่

ขาดแคลนนํ้าและความเหมาะสมกับนํ้าตนทุน  

แนวทางที่ 3 สงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรทั้งที่เปนความตองการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินคา ที่

เปนอัตลักษณของจังหวัด โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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แนวทางที่ 4 สงเสริมใหมีการเพ่ิมจานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผูประกอบการในดาน 

การตลาดและการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือประโยชนตอการตลาดและการ พัฒนา

เกษตรกรเครือขาย  

แนวทางที่ 5 สงเสริมใหเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนและความ 

ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ  

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย แนว

ทางการพัฒนา  

แนวทางที่ 1 สงเสริมการเพ่ิมจานวนและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการและผูใหบริการดานการ 

ทองเที่ยวในการใหบริการแกนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับสากล  

แนวทางที่ 2 สงเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถดานภาษาตางประเทศของแรงงาน ใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความ ตองการ

ของผูประกอบการและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวตางชาติ  

แนวทางที่ 3 สงเสริมการสรางศักยภาพชุมชนใหมีการพัฒนาทั้งดานการผลิตสินคา บริการ กิจกรรม และ การ

บริหารจัดการเพ่ือรองรับการทองเที่ยวชุมชนอยางย่ังยืน  

แนวทางที่ 4 สงเสริมการใหความรูดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวอยางครบถวนทั้งในมิติของรายได มิติของ

วัย มิติของความสนใจ และมิติดานความปลอดภัย  

แนวทางที่ 5 สงเสริมการทาตลาดและการจัดการทองเที่ยวโดยมีเอกชนเปนผูนาและภาครัฐเปน ผูสนับสนุน

สงเสริม  

แนวทางที่ 6 ปรับปรุงฟนฟู และจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่โดดเดน ทั้ง

ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  

แนวทางที่ 7 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งดานกายภาพและดานดิจิทัลเพ่ืออานวยความสะดวก แก

นักทองเที่ยวทุกกลุม  

แนวทางที่ 8 สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณาการ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคา

ชายแดน 

 เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับการ

พัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการพัฒนา  

แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ 

การคาชายแดน  
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แนวทางที่ 2 สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการผลิตและพัฒนาศักยภาพดานการใช 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในดานการผลิตใหกับผูประกอบการทุกระดับ  

แนวทางที่ 3 สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการตลาดและพัฒนาศักยภาพดานการทา ธุรกิจ

ออนไลนใหกับผูประกอบการทุกระดับ 

แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานใหมีปริมาณและคุณภาพตามความตองการของผูประกอบการ 

ปจจุบันและนักลงทุนเปาหมาย  

แนวทางที่ 5 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการคา การทองเที่ยว และ การ

ขยายตัวของเมือง  

แนวทางที่ 6 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐใหสามารถสนับสนุนการพัฒนา ของ

ผูประกอบการและเอ้ือตอการเติบโตของเศรษฐกิจการคาและการลงทุน  

แนวทางที่ 7 สงเสริมการออมของครัวเรือน 
 

1.4 ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบรุี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  
  1.2 การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล  
  1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การคมนาคมและการขนสง  
  2.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 การผังเมือง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห 
   3.2 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
  3.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  
  3.4 การสาธารณสุข  
  3.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
  3.6 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

  4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม  
  4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ  
  4.3 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
  4.4 การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน จากการเกษตร 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น  
  5.2 การสงเสริมอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  
  5.3 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
  6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน  
  6.3 การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน  
  6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
  6.5 การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 
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2.ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลหวยเขยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 
 

วิสัยทัศน 
 

“ตําบลนาอยู  วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย  พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง                       
อนุรักษทรัพยากร   ราษฎรมีสุข” 

  

ยุทธศาสตร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรพฒันาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 

เปาประสงค 
 

1.การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและเสมอภาค 
2.วฒันธรรม ประเพณีของทองถ่ินดํารงอยู 
3.ประชาชนมีศักยภาพ มคีวามรู มรีายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
4.ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชนมีความ
เสมอภาค 
5.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ  
6.ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
7.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการอยางมีสวนรวม 
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1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน  
เปาหมาย  
เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง ใหมีความ

สะดวกและมีมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางย่ิง ดาน
คมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ แนวทางการ
พัฒนา กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก และรวดเร็วขึ้น 
โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังน้ี  

 

1. กอสราง ปรับปรงุ ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า ใหเปนไปดวยความสะดวกและ ปลอดภัย  
2. กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ  
3. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา  
4. กอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
5. การบริการสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายนํ้า 
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน  
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน  
4. จํานวนการขุดลอกคู คลอง หนองนาสาธารณะ และ คูคลองระบายนํ้า 
5. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน บริการอินเตอรเน็ต เสียงตามสาย 

 
2. ยุทธศาสตรพฒันาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมิูปญญาทองถ่ิน 

เปาหมาย 
เพ่ือบํารุงรักษากิจกรรมดานศาสนา อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น  ตลอดจนพัฒนาตอยอดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต  แนวทางการพัฒนาดังน้ี 
1. สงเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดานศาสนา  
2. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น  
3. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 
 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนกิจกรรมดานศาสนาที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน  
2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดรับ การสงเสริม
สนับสนุน  
3. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 

 

 

 



-48- 
 

3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา 

 เปาหมาย 

 เพ่ือยกระดับการศึกษาระดับปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหครบทุกโรงเรียน  สนับสนุนใหคน

ชุมชนไดรับการศึกษา ทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนการยกระดับการแขงขัน

กีฬาใหมีมาตรฐาน แนวทางการพัฒนา  

 1 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 3 สงเสริม และพัฒนาทักษะการแขงขันกีฬานักเรียน  และเยาวชนในตําบลใหมมีาตรฐาน 

 4 สนับสนุนดานโภชนาการ อาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน  
 

ตัวชี้วัด 

      1. ชุมชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

      2. นักเรียนและเยาวชนมีทักษะดานกีฬา  

      3. นักเรียนมีโภชนาการที่ดี  และไดรับสารอาหารที่ครบถวนเพียงพอ 
 

3. ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว 

 เปาหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน

ทองถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร   แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   

2. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพตางๆในชุมชน 
 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนบุคลากรที่มีทักษะทางเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  
3. จํานวนรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาสงัคมอยูดีมีสขุ  

      เปาหมาย 

      เพ่ือเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข  พัฒนาทกุกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย

ใจสติปญญาอารมณ  สงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให

มีคุณภาพ  แนวทางการพัฒนา 
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1. การสงเสริมกิจกรรมในการสรางคุณธรรมจริยธรรม 

2. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 

4. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและใหการสงเคราะหผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนครัวเรือนที่มีความสงบสุข  และเขมแข็งพ่ึงตนเองได 

2. จํานวนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุมีคุณภาพที่ดี 
 

5. ยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอม 

      เปาหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน  ซึ่งเปนไป

ตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอ

ตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน แนวทางการพัฒนา  

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย  
 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2. จํานวนครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะ 

3. จํานวนแหลงอนุรักษมีทรัพยากรที่ดีขึ้น 

7. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการบรกิาร 

      เปาหมาย 

 เพ่ือยกระดับความรู ความสามารถดานการเมือง การปกครองแกผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบล 

และลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร  และชุมชนมีกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของภาครัฐ  แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

3. จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มา   

รับบริการ 
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 ตัวชี้วัด 

1.   จํานวนผูมสีวนรวมในกิจกรรมพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง 

2. จํานวนโครงการที่ดําเนินการเปนที่พึงพอใจของชุมชน 

3. จํานวนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหบริการของพนักงาน 

 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
1.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า ใหเปนไปดวย
ความสะดวกและ ปลอดภัย 

98 % 

1.2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 98 % 
1.3 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 98 % 
1.4 กอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 92 % 
1.5 การบริการสาธารณะ 90 % 

 

2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
2.1 สงเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดานศาสนา  95 % 
2.2 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  95 % 

2.3 สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย         
และพระบรมวงศานุวงศ 

95 % 

 

3. ยุทธศาสตรการพฒันาการพฒันาดานการศึกษา 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
3.1  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  95 % 

3.2  สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 95 % 

3.3  สงเสริม และพัฒนาทักษะการแขงขันกีฬานักเรียน  และเยาวชนในตําบล
ใหมีมาตรฐาน 

  95 % 

3.4  สนับสนุนดานโภชนาการ อาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน 100 % 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาการการพฒันาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
4.1 สงเสรมิศกัยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   90 % 

4.2 สงเสรมิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 95 % 

4.3 เพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพตางๆในชุมชน 90 % 
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5. ยุทธศาสตรการพฒันาการการพฒันาสังคมอยูดีมีสขุ  

กลยทุธ คาเปาหมาย 
5.1 การสงเสริมกิจกรรมในการสรางคุณธรรมจริยธรรม 95 % 

5.2 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 95 % 
5.3 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 95 % 
5.4 สงเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตและใหการสงเคราะหผูดอยโอกาส และ

ผูสูงอายุ 

95 % 

 

6. ยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
6.1 สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

95 % 

6.2 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 95 % 

 

7. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการบริการ 

กลยทุธ คาเปาหมาย 
7.1 สงเสรมิการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

98 % 

7.2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมขีีดความสามารถใน
การพัฒนา 

95 % 

7.3 จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนที่มารับบริการ 

95 % 
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3. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากผลการวิเคราะหสภาพ

ปญหาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  และสภาพความตองการของประชาชนโดยแทจริง 

สามารถกําหนดจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ไดดังน้ี 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง มีสภาพภูมิศาสตรเปนภูเขาสลับสลับที่ราบหุบเขา มี

สภาพปาไมและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ  กอใหเกิดสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิเชน พุปูราชินี

และคางคาวกิตตินับวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา ซึ่งมีแหงเดียวในประเทศไทยในอนาคตจะพัฒนาใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวและเปนศูนยศึกษาธรรมชาติของพ้ืนปาตะวันตก  ใหผูที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนไดศึกษา

และรวมอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูใหอยูคูกับตําบลหวยเขยงสืบไป 
 

ในดานเศรษฐกิจตําบลหวยเขยงนับเปนพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคญัของ

ประเทศ อันไดแก ยางพารา มันสําปะหลัง ออย และขาวโพด  ซึ่งถือเปนรายไดหลักและสรางเงินทุนหมุนเวียน

ในชุมชน  ทั้งน้ีการอพยพเขามาของแรงงานขามชาติจากประเทศพมา  กอใหเกิดอาชีพการเกษตรปลูกพืชผล

ทางการเกษตรที่ชาวพมานิยมรับประทานสงขาย เชน  กระเจี๊ยบ  มะง่ัว  ใบสมปลอย ซึ่งในตําบลหวยเขยงมี

รถสงผักพ้ืนเมอืงดังกลาวไปสงขายที่ตลาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงชวยสรางรายไดใหแกชาวบานไร หมูที่ 6 และ

ชาวบานในหมูบานใกลเคียงไดเปนอยางดี 

2.  จุดออน     (Weakness – W) 
1. ดานสภาพพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงมีระยะทางหางไกลจากตัวจังหวัด

กาญจนบุรี  176  กิโลเมตร  ทําใหประชาชนในพ้ืนที่ตองเสียคาใชจายในการเดินทางสูง  ทั้งน้ียังทําใหการ
ติดตอราชการลาชาและสิ้นเปลอืงงบประมาณในการเดินทาง  ทั้งน้ีสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบสูงสลับภูเขา 
และเปนเขตพ้ืนที่เขตปาสงวนและเขตอุทยาน  ทําใหเกิดปญหาดานการถือกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ทํากินของ
ชาวบาน 

2.ดานการบริหาร  องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงขาดแคลนขาราชการที่มี
ประสบการณ  ทําใหการดําเนินในขั้นตอนตางๆ  ลาชาหรืออาจเกิดปญหาความไมถูกตองตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยตลอดจนความไมพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการดําเนินงานตามระบบลาชา  
และลงขอมูลไมเปนปจจุบันสงผลใหการประเมินประสิทธิภาพการทํางานลดลง ไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว การ
บริหารจัดการดานงบประมาณที่มียังไมครอบคลุมตามยุทธศาสตรที่ต้ังไว  ซึ่งเปนเหตุใหการพัฒนาดานตางๆไม
ดําเนินไปพรอมๆกัน  และเกิดความสมดุลดานการพัฒนาทองถิ่น 

3. ดานสังคม ความขัดแยงของคนในชุมชนมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  โดยเฉพาะอยางย่ิง
การมีสวนรวมในการพัฒนา  การจัดต้ังกลุมตางๆก็เกิดปญหาความขัดแยง และเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการ
พัฒนาไมบรรลุตามเปาของการพัฒนาที่องคการบริหารสวนต้ังไว  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น             
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ขาดบุคลากรที่จะสืบสานองคความรูเกาๆ ในดานภูมิปญญาทองถิ่น  และขาดสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับคนรุนหลัง 

3.  โอกาส   (Opportunity - O)       
                    1. ดานนโยบายรัฐ  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปน
ดานบุคลากรงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอ่ืนมาให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแทน  ซึ่งสามารถสนองความตองการของประชาชนไดมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น  โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกต้ังของทองถิ่น  จะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมีศักยภาพมากขึ้น   และผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากขึ้น ทั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัว  และเกิดการพัฒนาในทุกดาน 
 

   2. ดานการบรูณาการรวมมือกับหนวยงานอ่ืน  ตําบลหวยเขยงเปนเสนทางแนวทอกาซจาก
พมาของ ปตท. และดวยแนวคิดการดําเนินโครงการอยางบูรณการ  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดูแลกระทบตอทุกภาคสวนที่ตองเกี่ยวของกับโครงการทั้งดาน สภาพภูมิประเทศ  ระบบนิเวศ  สิ่งแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน  โดยนอมนําโครงการในพระราชดําริ และ
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ตลอดจนการวิจัยระบบนิเวศนภายในตําบลหวยเขยง  และดําเนินโครงการ
อนุรักษฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ีภายในตําบลหวยเขยงมีหนวยงานอ่ืนๆ ที่สามารถ
ประสานความรวมมือได  ดวยเหตุน้ีทําใหองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงมีภาคีเครือขายความรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ   

4.  อุปสรรค (Threat - T)   

  1. ดานภัยธรรมชาต ิ ปจจุบันสภาวการณโลกมีความเปลี่ยนแปลง  ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น  

ภูมิอากาศแปรปรวน  จากอากาศรอนขึ้นเปนสาเหคุหน่ึงที่กอใหเกิดโรคใหมๆ เกิดไวรัสสายพันธุใหม  ที่ยังไมมี

วัคซีนรักษายับย้ัง  ดังเชนโรคไขหวัดนก ทําใหสัตวเลี้ยงตายเปนจํานวนมากสรางความเสียหายแกกิจการ

ผูประกอบการ  และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทั่วประเทศ  จากภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยอมทําให

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ฤดูกาลมีความคาดเคลื่อนสงผลตอระบบการเกษตรที่ตองอาศัยปจจัยทาง

ธรรมชาติเปนองคประกอบ  สรางปญหาผลผลิตตกตํ่า ราคาสินคาเกษตรตกตํ่าหรืออาจมีราคาสูงจนเปนปญหา

ตอผูบริโภคในชุมชน 

  2. ดานการเมืองระดับประเทศ  ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาความขัดแยงที่ซึมลึกต้ังการ

เลือกต้ัง  การแบงสีที่ผานมาสรางความแตกแยกไปทุกหยอมหญาของผืนดินไทย  ไมเวนแมแตในชุมชนหรือ

หมูบาน  จากความขัดแยงทางการเมืองระดับประเทศสงผลตอการเมืองระดับทองถิ่น  ใหมีความขัดแยงตามไป

ดวย การมีสวนรวมในการพัฒนาไมไดรับความรวมมือตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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วิเคราะหสถานการณการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 

  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงที่ผานมา ไดพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป  และแผนการดําเนินงานประจําป  ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือมุงพัฒนาในพ้ืนที่ของตนเองและ     

บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด ตลอดจน

หนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของรวมไปถึงทองถิ่นที่อยูใกลเคียงกันมากข้ึน  ทั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ไดดําเนินการจัดทําประชาคม  ไดมีการวิเคราะหปญหารวมกัน  และประเมินศักยภาพโดยใชเทคนิค SWOT 

Anlysis ซึ่งสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี 
 

 ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weak) 

1. ดานการบริหาร 
  1.1  การจัดแบงโครงสรางขององคการบริหาร
สวนตําบลมีความชัดเจน ครอบคลุมตามอํานาจ
หนาที่ทุกภารกิจ 
  1.2  มแีผนพัฒนาที่ชัดเจนและเปนองคกรหลัก
ในการประสานแผนพัฒนาของทองถิ่นในจังหวัด 
  1.3  มีการมอบอํานาจการบริหารงาน
ตามลําดับ 
  1.4  การกํากับดูแลโดยจังหวัด กรม และ
กระทรวงไมกระทบตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 
1.5  ผูบริหารทองถิ่น  สามารถกาํหนดนโยบาย 

ไดเองภายใตกรอบกฎหมาย 
  1.6 การบรหิารงานมีความคลองตัวเน่ืองจากมี
ความพรอมดานทรัพยากร 
 
 
2.  ดานระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที ่
 2.1  มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
ออกขอบัญญัติไดภายใตกรอบของกฎหมาย 
  2.3  มแีนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมขึ้น
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
 
 

1. ดานการบริหาร 
 1.1  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
มีการเปลี่ยนแปลงบอยตามภารกิจที่ไดรับมอบ
เพ่ิมมากขึ้น 
  1.2  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
บางสวนขาดความเขาใจในระเบียบ  กฎหมาย  
และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล 
  1.3  ความตองการและคาดหวังของ
ประชาชนมีสูงแตองคการบริหารสวนตําบล
ตอบสนองไดนอย เน่ืองจากงบประมาณไม
เพียงพอ 
1.4 อบต.ยังขาดการประสานงานและ บูรณา
การกับหนวยงานอ่ืนๆในทองที่  ทําใหการ
ดําเนินงานไมไดรับความรวมมือ และขาด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนหนวยงานภายนอกไม
เขาใจบทบาทการทํางานของอบต. 
2.  ดานระเบยีบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที ่
 2.1 มีระเบียบ / กฎหมายใหมๆ ออกมามาก
ขึ้น  ทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอ
เหตุการณ 
  2.2  ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจบทบาท
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  2.3  อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจาย
อํานาจฯ ยังไมมีความชัดเจนในหลายภารกิจ  
ทําใหทําหนาทีซ่้ําซอนกัน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weak) 
3. ดานบคุลากร 
  3.1 สามารถจัดการกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจและกําลังงบประมาณ 
  3.2 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาตําบลหวย
เขยง  จึงเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของตําบล
หวยเขยงไดเปนอยางดี 
 

 
 

 

3. ดานบคุลากร 
  3.1 การพัฒนาบุคลากรจํานวนมากกระทบ
ตอคาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
  3.2 บุคลากรตําแหนงบริหารเติบโตไมทันกับ
การขยายตัวของโครงสราง 
3.3 บุคลากรที่มีอยูสวนใหญเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ จึงมีประสบการทาํงานนอย  และ
มีขอบเขตการรับผิดชอบนอยกวาขาราชการ
สวนทองถิ่น  ทําใหขาราชการไมกลามอบ
อํานาจการทํางานอยางเต็มศักยภาพ 

 
 
 

 ปจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  สรางความ
ต่ืนตัว  และสรางแรงขับเคลื่อนกระบวนการมีสวน
รวมภาคประชาชนและบุคลากรผูปฏิบัติงานต้ังแต
รวมคิด  รวมปฏิบัติ  โดยกําหนดกลไกในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น 
2. กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบาย 
ที่จะเปดใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขารับการอบรม สัมมนา  
และพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองตลอดป 
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสมเทศที่
ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  คลองตัว  และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 

1. ตําบลหวยเขยงมีพ้ืนที่ชายแดนติดตอกับ
ประเทศพมา เสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด  
และเปนเสนทางการขนสงยาเสพติดเขาสู
ประเทศไทย 
2. ปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนแรงงาน
ตางดาวหลบหลีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  อาจ
กอปญหาผูรายแฝง เสี่ยวตอความสั่นคงในชีวิต
และทรัพยสิน 
3. ราคาสินคาทางการเกษตรตกตํ่า ทําใหเกิด
ปญหาหน้ีสินสนิเกษตร 



สวนที ่3  

                          การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 ที ่                ยุทธศาสตร                แผนงาน 
หนวยงานรบั 
ผดิชอบหลกั 

 หนวยงาน 
  สนบัสนนุ 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารสวนทั่วไป กองชาง กองคลัง 
1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน กองชาง กองคลัง 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง กองคลัง 

2. 
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1 แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ 

สํานักปลดั กองคลัง 

3. การพัฒนาดานการศึกษา 3.1 แผนงานการศึกษา สํานักปลดั กองคลัง 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
4.1 แผนงานการเกษตร สํานักปลดั กองคลัง 
4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั กองคลัง 

5. การพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข 

5.1 แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั กองคลัง 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลดั กองคลัง 
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั กองคลัง 

5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักปลดั กองคลัง 

6. 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน สํานักปลดั กองคลัง 
6.2 แผนงานการเกษตร สํานักปลดั กองคลัง 

7. 
การพฒันาดานบรหิารจดัการและการ
บริการ 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลดั กองคลัง 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -

   1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  -

2) พัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จรีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

   2.1 แผนงานการศาสนาและนันทนา  -  -  -  -

         การ

3) พัฒนาดานการศึกษา

   3.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -

4) พัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

   4.1 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -

   4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ  -  -  -  -

         ชุมชน

5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดลอม

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ยุทศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



 

แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

   5.1  แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -

   5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  -  -  -  -

   5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ  -  -  -  -

         ชุมชน

   5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -

6) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ง

แวดลอม

   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -

   6.2 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -

7) พัฒนาดานบริหารจัดการและการ

บริการ

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ยุทศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



 

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี ความกวาง 5  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ชัยอารีย หมูที่ 1 ความสะดวกและปลอดภัย ม. หนา 0.15 งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ม.ยาว 155 ม กวางยาวของ และปลอดภัย

ถนน

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี ความกวาง 4  -  - 84,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ไผสีทอง  หมูที่ 1 ความสะดวกและปลอดภัย ม. ความยาว งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

30 ม. กวางยาวของ และปลอดภัย

ถนน

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี ความกวาง 5  -  - 203,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

รุงฟา หมูที่ 1 ความสะดวกและปลอดภัย ม. ยาว 58 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง



 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

4 โครงการกอสรางศาลาเอนก เพื่อใหมีสถานที่ในการใช ขนาดกวาง16  -  -  -  - 1,300,000 ปริมาตรงานตาม มีสถานที่จัด กองชาง

ประสงค  หมูที่ 1 จัดกิจกรรมของหมูบาน ม. ยาว 17 ม. งบทองถิ่น แบบกอสราง กิจกรรมของ

หมูบาน

5 โครงการขยายถนน พรอมรางยู เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 0.80 ม.  -  - 500,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ตะแกรงเหล็กฝาปด ซอย 4  ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 300 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

หมูที่ 2 กวางยาวของ และปลอดภัย

ถนน

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

บานนายชัช หมูที่ 2 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ยาวของถนน และปลอดภัย

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี ความกวาง 4  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ขึ้นแทงคน้ํา หมูที่ 2 ความสะดวกและปลอดภัย ม. ยาว 100 งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ม. กวางยาวของ และปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

ถนน

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 0.50 ม.  -  -  -  - 500,000 ปริมาตรงานตาม ประชาชนเดิน กองชาง

คสล. รูปตัวยู ซอย 2  หมูที่ 2 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 430 ม. งบทองถิ่น แบบกอสราง ทางสะดวก

และปลอดภัย

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําเซาะถนน กวาง 1.00 ม.  -  - 500,000  -  - ปริมาตรงานตาม ประชาชนเดิน กองชาง

คสล. ซอย 1. บานปาหลา ยาวรวม 222 งบทองถิ่น แบบกอสราง ทางสะดวก

ม. และปลอดภัย

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมมี ความกวาง 4  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

บานลุงละ หมูที่ 3 ความสะดวกและปลอดภัย ม. ยาว 150 ม งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ยาวของถนน และปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เสน เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -   - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ทางเขาเกษตร หมูที่ 3 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

หนา 0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย

12 โครงการกอสรางถังกักเก็บน้ํา เพื่อสรางถังเก็บกักน้ํา ใช กวาง 8.00ม.  -  -  - 500,000  - ปริมาตรงานตาม ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คสล. หมูที่ 4 ในการอุปโภคบริโภค ยาว 8.00 ม. งบทองถิ่น แบบกอสราง ใชตลอดป

หนา 0.15 ม.

13 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  - 500,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอยบานปานุ  หมูที่ 4 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

หนา 0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -  -  - 500,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอยขึ้นวัดประจําไม หมูที่ 4 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก (หมูบานขอ

หนา 0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย อนุญาติกรม

ศาสนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

15 โครงการซอมแซมศุนยปกผา เพื่อปรับปรุงซอมแซมศูนย จํานวน 1  -  -  - 500,000  - ปริมาตรงานตาม กองชาง

หมูที่ 5 ปกผาใหมีสภาพที่ดี โครงการ) งบทองถิ่น แบบกอสราง

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ทาง เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  - 500,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ไปพัสดุกลาง  หมูที่ 5 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ยาวของถนน และปลอดภัย

17 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิดร เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 2 เมตร  -  - 600,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอยบานนางมาริสา หมูที่ 6 ความสะดวกและปลอดภัย ขนาด 2 ชอง งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ทาง ยาวของถนน และปลอดภัย

18 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิดร เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 2 เมตร  -  - 600,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน

ซอยบังกะโล หมูที่ 6 ความสะดวกและปลอดภัย ขนาด 2 ชอง งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ทาง ยาวของถนน และปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

19 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอยวังน้ําเขียว หมูที่ 6 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ยาวของถนน และปลอดภัย

20 โครงการกอสรางถนนลูกรังหินผุ เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ปรับเกลี่ยเรียบ ซอยบังกะโล ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,100 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

หมูที่ 6 หนา 0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย

21 โครงการพนังกั้นน้ํา ซอยหลังโรง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กวาง 2.00 ม.  -  -  -  - 500,000 ปริมาตรงานตาม ประชาชนเดิน กองชาง

เรียนบานไร หมูที่ 6 ตลิ่ง ยาว 100 ม. งบทองถิ่น แบบกอสราง ทางสะดวก

และปลอดภัย

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 7 เมตร  -  - 1,800,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

คอนกรีต สายหนาวัดนพเกายิกา ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 750 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

ราม - สามแยกบานไร ม.6 ยาวของถนน และปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

23 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  - 500,000  -  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

สํานักสงฆบานเตาถาน - อางเก็บ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

น้ํา หมูที่ 7 หนา 0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 1 ม.  -  -  - 100,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน

หนาบานนายปรีชา หมูที่ 7 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 50 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 0.50 ม.  -  -  - 100,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

รูปตัวยู  บานนายจิหลอ - บาน ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 47 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

นายจรูญ  หมูที่ 7 ยาวของถนน และปลอดภัย

26 โครงการปรับปรุงศาลาเอนก เพื่อใชในการจัดงานและ จํานวน  -  -  -  - 500,000 ปริมาตรงานตาม มีสถานที่จัดงาน กองชาง

ประสงคใหเปนอาคารสัมนา หมู 7 เปนสถานที่ฝกอบรม 1 โครงการ งบทองถิ่น แบบกอสราง ประชุม หรือฝก

อบรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมมี กวาง 4 ม.  -  -  -  - 1,000,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอย 12 หมูที่ 8 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 325 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

หนา0.15 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย

28 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อลดอุบัติเหตุบนทอง กวาง 4 เมตร  -  -  - 500,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

11 - หนาโรงเรียนสมาคมฯ ถนน โดยเฉพาะเวลาเลิก ยาว 145 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

เรียน หนา 0.15 ยาวของถนน และปลอดภัย

29 โครงการกอสรางถนนยางพาราดิน เพื่อใชในการคมนาคม ระยะทางกวาง   -   -   -   - 2,000,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซีเมนต สายบานไร - เนินสวรรค สามารถเดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

และปลอดภัย 1,000 เมตร ยาวของถนน และปลอดภัย

30 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 6 เมตร   -   -   - 2,000,000   - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ติกคอนกรีตสาย บานหวยเขยง สามารถเดินทางสะดวก ยาว 2,000 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

 - บานประจําไม และปลอดภัย ยาวของถนน และปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

31 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 6 เมตร   -   - 2,000,000   -   - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ติกคอนกรีตสาย บานประจําไม สามารถเดินทางสะดวก ยาว 2,000 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

 - บานไรปา และปลอดภัย ยาวของถนน และปลอดภัย

32 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 4 เมตร   -   -   - 300,000  - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กองชาง

ซอยบุญชูไผหวาน หมูที่ 2 สามารถเดินทางสะดวก ยาว 110 ม. งบทองถิ่น และความกวาง ทางสะดวก

และปลอดภัย ยาวของถนน และปลอดภัย

33 คาจางออกแบบ รับรองหรือจาง เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ ตามจํานวน  -  - 350,000 350,000 350,000 งานออกแบบ งานกอสรางมี กองชาง

เอกชน จัดทํารูปรายงานโครงการ รับรองแบบโครงการกอสราง โครงการกอ กอสรางเปนไป มาตรฐานตาม

กอสราง ของ อบต.หวยเขยง ของ อบต.หวยเขยง สรางที่ตองขอ ตามมาตรฐาน กําหนด

รับรองแบบ กําหนด

กอสราง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

34 โครงการติดตั้งปมน้ําไฟฟา พรอม เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน 1  -  - 880,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

วางทอประปา Ø 4 นิ้ว หมูที่ 1 ในการอุปโภคบริโภค โครงการ) งบทองถิ่น ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค

เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

35 โครงการขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่ออุดหนุนไฟฟาสวนภูม-ิ จํานวน 10  -  -  -  - 500,000 รอยละของ ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 2 ภาค ขยายเขตไฟฟาครัว ครัวเรือน งบทองถิ่น ครัวเรือนมีไฟ ใชครอบคลุมทั้ง

เรือน ฟาใช ตําบล

36 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพื่อพัฒนาระบบกระจาย จํานวน 2 ซอย  -  -  -  - 500,000 รอยละ95ของ ประชาชนได กองชาง

พรอมขยายเขต หมูที่ 2 เสียงของหมูบานใหมีประ ซอยบานใหม งบทองถิ่น ประชาชนไดรับ ขอมูลขาวสาร

สิทธิภาพ ซอย 2 ขาวสารจากทาง ทางราชการ

ราชการ

37 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พรอม เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน 1  -  - 500,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

วางทอเมนตประปา (ทอเหล็ก) ในการอุปโภคบริโภค โครงการ งบทองถิ่น ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค

หมูที่ 2 เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

38 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน 1  -  - 500,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูบาน Ø 6 นิ้ว หมูที่ 3 ในการอุปโภคบริโภค โครงการ งบทองถิ่น ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค

เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

39 โครงการขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่ออุดหนุนไฟฟาสวนภูม-ิ จํานวน 15  -  -  -  - 500,000 รอยละของ ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 4 ภาค ขยายเขตไฟฟาครัว ครัวเรือน งบทองถิ่น ครัวเรือนมีไฟ ใชครอบคลุมทั้ง

เรือน ฟาใช ตําบล

40 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จํานวน 15  -  -  - 100,000  - จํานวนและ ลดจุดเสี่ยง กองชาง

หมูที่ 6 ตามจุดเสี่ยงในหมูบาน จุด งบทองถิ่น การติดตั้งตาม อันตรายใน

แบบ ชุมชน

41 โครงการติดตั้งหอแชมเปญ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน 1  -  - 500,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ชุมชนวังน้ําเขียว หมูที่ 7 ในการอุปโภคบริโภค โครงการ งบทองถิ่น ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค

เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

42 โครงการกอสรางหอกระจายเสียง เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร จํานวน 1  -  -  -  - 500,000 รอยละ95ของ ประชาชนได กองชาง

พรอมติดตั้งระบบกระจายเสียง ของทางราชการ แกประ- โครงการ งบทองถิ่น ประชาชนไดรับ ขอมูลขาวสาร

หมูที่ 8 ชาชน ขาวสารจากทาง ทางราชการ

ราชการ

43 โครงการกอสรางแทงคกักเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน 1  -  - 880,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

พรอมทําประปาหมูบาน หมูที่ 8 ในการอุปโภคบริโภค โครงการ งบทองถิ่น ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค

เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

44 โครงการขยายเขตไฟฟาครัวเรือน เพื่ออุดหนุนไฟฟาสวนภูม-ิ จํานวน 12  -  -  -  - 500,000 รอยละของ ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 8 ภาค ขยายเขตไฟฟาครัว ครัวเรือน งบทองถิ่น ครัวเรือนมีไฟ ใชครอบคลุมทั้ง

เรือน ฟาใช ตําบล

45 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จํานวน 20  -  -  -  - 100,000 จํานวนและ ลดจุดเสี่ยง กองชาง

หมูที่ 7 ตามจุดเสี่ยงในหมูบาน จุด งบทองถิ่น การติดตั้งตาม อันตรายใน

แบบ ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

46 โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร จํานวน 8  -  -  -  - 500,000 รอยละของ ประชาชนได กองชาง

ไรสาย โดยคลื่นวิทยุ ของทางราชการ แกประ- หมูบาน งบทองถิ่น ประชาชนไดรับ ขอมูลขาวสาร

ชาชน ขาวสารจากทาง ทางราชการ

ราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ  และการทอเที่ยวคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

45 โครงการจัดงานหรือกิจกรรม เพื่อใหประชาชนไดรวม ไมต่ํากวา 1  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด

รัฐพิธีสําคัญในโอกาสตางๆ แสดงความจงรักภักดี โครงการ/ป งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนที่ แสดงความจง

ตอสถาบันพระมหากษัติย เขารวมกิจกรรม รักภักดี

46 โครงการสืบสานงานประเพณี และ เพื่อสืบสานประเพณี และ ไมต่ํากวา 1  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด

วัฒนธรรม ตามจารีตประเพณีไทย อนุรักษวัฒนธรรม โครงการ/ป งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนที่ รวมสืบสาน

เขารวมกิจกรรม ประเพณี

47 โครงการจัดงานสําคัญทางศาสนา เพื่อจัดงานพิธีวันสําคัญ ไมต่ํากวา 1  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด

ทางศาสนา โครงการ/ป งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนที่ รวมกิจกรรม

เขารวมกิจกรรม ทางศาสนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ  และการทอเที่ยวคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

48 โครงการปราชญชาวบานสงเสริม เพื่อสงเสริมและพัฒนา  1 โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ประชาชน สํานักปลัด

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนได มีความรูภูมิ

เขารวมกิจกรรม ปญญาทองถิ่น

49 โครงการกอตั้งศูนยวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมของ 1 โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

กระเหรี่ยง (บานกระเหรี่ยง) ชุมชน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนได ความรูและ

เขารวมกิจกรรม ภูมิปญาทองถิ่น

50 โครงการอุดหนุนรัฐพิธี  และงาน เพื่อสนับสนุนงานรัฐพิธี  1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

พิธีวันสําคัญตางๆของอําเภอ และงานประจําปอําเภอ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนได แสดงความจง

เขารวมกิจกรรม รักภักดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

51 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพื่อใหเด็กมีโภชนาการที่ดี นักเรียน  -  - 350,000 350,000 350,000 รอยละของ นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

 (นม) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สมวัย ศพด. 3 แหง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นักเรียนของ สารอาหาร ศพด.

ศพด.มีสุขภาพ ตามหลัก

ตามเกณฑ โภชนาการ

52 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพื่อใหเด็กนักเรียนที่ดีสม นักเรียนอนุบาล  -  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละของ นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

(นม) ใหนักเรียนในโรงเรียนภาย วัย  -ประถมศึกษา งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นักเรียนของ สารอาหาร

ในตําบล สังกัด สพฐ. ศพด.มีสุขภาพ ตามหลัก

ตามเกณฑ โภชนาการ

53 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนที่ดีสม นักเรียน  -  - 700,000 700,000 700,000 รอยละของ นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัย ศพด. 3 แหง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นักเรียนมี สารอาหาร

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

มีสุขภาพดี ตามหลัก

ตามเกณฑ โภชนาการ

54 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนที่ดีสม นักเรียนอนุบาล  -  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละของ นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

ใหโรงเรียนในตําบลหวยเขยง วัย  - ประถมศึกษา งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นักเรียนของ สารอาหาร

สังกัด สพฐ. ศพด.มีสุขภาพ ตามหลัก

ตามเกณฑ โภชนาการ

55 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อจัดสรรคาใชจาย  - คาหนังสือ  -  - 113,000 113,000 113,000 รอยละของ นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

การจัดการศึกษาสําหรับศูนย สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 200 บาท/คน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนนัก การเรียนการ ศพด.

พัฒนาเด็กเล็ก 3.5 ป  - คาอุปกรณ เรียนที่ไดรับ สอนตาม

การเรียน 200 การจัดสรร มาตรฐาน

 - คาเครื่องแบบ งบประมาณ กําหนด

นักเรียน300

บาท/คน

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

56 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อความเปนระเบียบ  - ปลูกตนไม  -  -  -  - 150,000 รอยละจํานวน ศพด.มี สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรียบรอย และปลอดภัย จัดสวนหยอม งบทองถิ่น ผูปกครองมี ทัศนียภาพที่ ศพด.

 - ทาสี และ ความพึงพอใจ สวยงาม

ซอมแซมเครื่อง

เลน ของ ศพด 

จํานวน 3 แหง

57 โครงการจัดงาน/สนับสนุน เพื่อตระหนักเห็นคุณคา  ศพด.3 แหง  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ เด็กเขารวม สํานักปลัด

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ของเด็กที่จะเปนกําลังสําคัญ โรงเรียนใน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เด็กที่เขารวม กิจกรรมและ ศพด.

ในการพัฒนาสังคม ตําบล 8 แหง กิจกรรม กลาแสดงออก โรงเรียน

58 โครงการจัดทําปายศูนยพัฒนา เพื่อทําปายชื่อศูนยพัฒนา ศพด.  -  - 30,000  -  - รอยละจํานวน ศพด.มี สํานักปลัด

เด็กเล็กบานทามะเดื่อ เด็กเล็กใหมีความเดนสงา บานทามะเดื่อ งบทองถิ่น ผูปกครองมี ทัศนียภาพที่ ศพด.

สวยงาม ความพึงพอใจ สวยงาม

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

59 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย เพื่อปรับปรุงซอมแซม ศพด .  - เปลี่ยนระบบ  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละจํานวน ศพด.มี สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หวยเขยง ใหมีสภาพแข็งแรง ปลอด - ไฟฟา งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ผูปกครองมี สภาพใชงาน ศพด.

3 แหง ภัย  - ซอมแซมฝา ความพึงพอใจ ที่ปลอดภัย

เพดาน 

 - ซอมแซม

อาคารเรียน

60 โครงการทํารางระบายน้ํารอบ เพื่อปองกันน้ําไหลทะลัก กวางเฉลี่ย 40  -  - 100,000  -  - รอยละจํานวน ศพด.มี สํานักปลัด

อาคารเรียน ศพด.บานไรปา เขาหองเรียน ซม. ยาวเฉลี่ย งบทองถิ่น ผูปกครองมี สภาพใชงาน ศพด.

50 ม. ความพึงพอใจ ที่ปลอดภัย

61 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา เพื่อปองกันอันตรายจาก สรางรว ขนาด

เด็กเล็กบานทามะเดื่อ บุคคลภายนอก และเพิ่ม 50x47 เมตร  -  - 650,000 500,000 500,000 รอยละจํานวน ศพด.มี สํานักปลัด

ความปลอดภัยใหศูนย งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ผูปกครองมี สภาพใชงาน ศพด.

มีมาตรฐาน ความพึงพอใจ ที่ปลอดภัย

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

62 โครงการกอสรางเสาธงชาติหนา เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี จํานวน 1 แหง  -  - 50,000  -  - รอยละของนัก นักเรียนไดมี สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความรักชาติ ศาสนา และ งบทองถิ่น เรียนไดรวม การแสดงออก ศพด.

พระมหากษัตริย ซึ่งเปน กิจกรรมแสดง รักชาติ

หนาที่ตองปฏิบัติทุกวัย ความรักสถา ศาสนา

ของผูเรียน บันชาติ พระมหากษัตริย

63 โครงการตอเติมยกพื้น ปูกระเบื้อง เพื่อไมใหน้ําขังบริเวณที่เด็ก บริเวณที่นั่งทาน  -  -  -  - 100,000 รอยละของ นักเรียนมี สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นั่งรับประทานอาหาร อาหาร ศพด. งบทองถิ่น นักเรียนมีภาวะ สถานที่ทาน ศพด.

บานทามะเดื่อ โภชนาการที่ อาหารที่ถูก

สะอาด สุขลักษณะ

64 อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนา เพื่อพัฒนาการศึกษาของ จํานวน 1  -  - 96,000 96,000 96,000 รอยละของ นักเรียนมี สํานักปลัด

ดานรางกายสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนภายใน โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นักเรียนมี พัฒนาการดาน ศพด.

โรงเรียนบานไร ตําบล พัฒนาการดาน รางกายที่ดี

รางกายที่ดีขึ้น และแข็งแรง

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

65 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสาย 1.เพื่อใชในการบริหารจัด ติดระบบ Wifi  -  - 9,000  -  - 1.การบริหาร การบริหารจัด ศพด.

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ใน ศพด. จํานวน งบทองถิ่น ขอมูลระบบมี การของ ศพด.

ฐานขอมูลนักเรียน การจัด 3 แหง ประสิทธิภาพ มีระบบและมี

ซื้อตามระเบียบภาครัฐ 2.การจัดการ ประสิทธิภาพ

2.เพื่อใชในการจัดหลักสูตร เรียนการสอน

การเรียนการสอนแกนัก มีคุณภาพเพิ่ม

เรียน ขึ้น

66 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาจัดการเรียน ศพด. จํานวน  -  - 170,000 170,000 170,000 นักเรียนไดรับ นักเรียนมี ศพด.

บริหารสถานศึกษา (รายหัว) การสอน สําหรับเด็กปฐม 3 แหง การจัดสรรงบ พัฒนาการที่ดี

วัยสํารับ ศพด. ประมาณตาม สมวัย

กําหนด

67 โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้สํา เพื่อใหเด็กนักเรียนมีโตะเกา ศพด. จํานวน  -  - 90,000 90,000 90,000 รอยละของ นักเรียนมีพัฒนา ศพด.

หรับเด็กปฐมวัย อี้สํารับทํากิจกรรมสราง 3 แหง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เด็กมีโตะและ การที่ดีสมวัย

ทักษะ เกาอี้ตามจํานวน

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

68 โครงการสนามเด็กเลนสราง เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.  -  -  - 200,000  - รอยละของเด็ก เด็กมีสุขภาพ ศพด.

ปญญา ใหเหมาะสมกับวัย เปนสื่อ บานปากลํา งบทองถิ่น ไดพัฒนาดาน แข็งแรงและ

ที่สงเสริมความแข็งแรงทาง ปล็อก รางกาย พัฒนาการที่

ดานรางกาย ดีสมวัย

69 โครงการสรางโดมเพื่อบังแดด สรางหลังคาบังแดดลาน ศพด.บานทา  -  -  -  - 100,000 รอยละของเด็ก มีสถานที่ให ศพด.

เครื่องเลนกลางแจง ศพด.บาน เครื่องเลนสรางปญญา มะเดื่อ งบทองถิ่น ไดพัฒนาดาน เด็กเลนอยาง กองชาง

ทามะเดื่อ รางกาย เหมาะสม

70 โครงการตอเติมโรงอาหารเด็กเล็ก เพื่อตอเติมโรงอาหารใหมี ศพด.บานทา  -  -  -  - 100,000 รอยละของ มีสถานที่ทาน ศพด.

ศพด.บานทามะเดื่อ ความเหมาะสมกับจํานวน มะเดื่อ งบทองถิ่น จํานวนนักเรียน อาหารอยาง กองชาง

นักเรียน มีที่ทานอาหาร เหมาะสม

71 โครงการกอสรางรางวีรอบอาคาร สรางรางวีระบายน้ํารอบ ศพด.บานทา  -  -  - 150,000  - น้ําไมไหลทะลัก ปญหาน้ําทะลัก ศพด.

ศพด.บานทามะเดื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มะเดื่อ งบทองถิ่น เขาบริเวณศูนย เขาศูนยเด็กเล็ก กองชาง

พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการแกไข

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

72 โครงการสรางศาลาพักใหผู เพื่อใชสถานที่สําหรับให ศพด. บานทา  -  -  -  - 100,000 รอยละของผู มีสถานที่รอ ศพด.

ปกครองมานั่งรอเด็ก ศพด. ผูปกครองมารอรับ-สง มะเดื่อ งบทองถิ่น ปกครองมีความ ในการรับ- กองชาง

บานทามะเดื่อ นักเรียน พึงพอใจเพิ่ม สงนักเรียน

ขึ้น

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

73 โครงการแขงขันกีฬาของเด็ก เพื่อสงเสริมทักษะดานกีฬา 1 โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ เยาวชนมีความ สํานักปลัด

เยาวชน และประชาชน และสรางความสามัคคี งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนของผู สามัคคี

(กีฬาเครือขาย) รวมแขงขัน

74 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมทักษะดานกีฬา 1 โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ เยาวชนมีความ สํานักปลัด

นักเรียน และสรางความสามัคคี งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนของผู สามัคคี โรงเรียน

รวมแขงขัน

75 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ เพื่อลดปญหาขาดแคลน โรงเรียน  -  - 1,041,000 1,041,000 1,041,000 รอยละจํานวน นักเรียนไดรับ สํานักปลัด

สรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8 แหง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น บุคลากรมี การศึกษาที่ดี ศพด.

เพียงพอ/นัก มีประสิทธิภาพ

เรียน

76 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแขง เพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒ จํานวน  -  - 5,000  -  - รอยละของ ประชาชนมี จังหวัด

ขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อสง นาคุณภาพชีวิต 1 โครงการ งบทองถิ่น จํานวนประชา สุขภาพแข็ง กาญจนบุรี

เสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี กรสุขภาพดีขั้น แรงเพิ่มขึ้น

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

77 โครงการสงเสริมการทําเกษตร 1. เพื่อสงเสริมอาชีพและ จํานวน 1  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ประชาชนได สํานักปลัด

แบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญา สรางรายไดแกประชาชน โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนที่ นําหลักเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อสงเสริมแนวเกษตร เขารวมกิจกรรม พอเพียงไป

พอเพียงตามรอยพอหลวง ใชในชีวิต

78 โครงการสงเสริมกลุมแปรรูปอาหาร 1. เพื่อสงเสริมอาชีพและ จํานนวน 1  -  -  - 20,000 20,000 รอยละของราย ประชาชนมีราย สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มมูลคา และสรางรายได สรางรายไดแกประชาชน โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น ไดประชาชน ไดเพิ่มขึ้น

2.เพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคา เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ  และการทองเที่ยวคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อพัฒนาสถานที่ใหสวย 1 โครงการ  -  -  - 100,000  - รอยละของ นักทองเที่ยวได สํานักปลัด

ศูนยบริการการทองเที่ยว งาม สําหรับบริการนัก งบทองถิ่น จํานวนนักทอง รับบริการที่ดี

ทองเที่ยว มาใชบริการ

80 โครงการคาใชจายศูนยบริการนัก เพื่อจายเปนคาใชจายภาย 1 โครงการ  -  -  - 20,000 20,000 รอยละของ นักทองเที่ยวได สํานักปลัด

ทองเที่ยว ในศูนยบริการนักทองเที่ยว งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนนักทอง รับบริการที่ดี

มาใชบริการ

81 โครงการตอเติมศูนยจําหนายสินคา เพื่อสงเสริมและพัฒนา 1 โครงการ  -  -  -  - 100,000 รอยละของผู มีสถานที่ใน สํานักปลัด

ชุมชน (โคเชร) อาชีพใหแกชาวบาน งบทองถิ่น เขาโครงการมี การจําหนาย

รายไดเพิ่มขึ้น สินคาของกลุม

82 โครงการเสนทางทองเที่ยวเชิง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนผู  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของผู มีสถานที่ทอง สํานักปลัด

อนุรักษตําบลหวยเขยง เชิงอนุรักษ  และสงเสริม เขารวมโครง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เขารวมโครงการ เที่ยวเชิงอนุรักษ

รายไดแกประชาชน การ 50 คน มีรายไดจาก และสรางรายได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ  และการทองเที่ยวคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

83 โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ และ 1 โครงการ  -  -  - 20,000 20,000 รายไดของ ประชาชนมีราย สํานักปลัด

ตําบลหวยเขยง สรางรายไดแกชาวบาน งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนเพิ่ม ไดเพิ่มขึ้น

84 โครงการจัดงานวันผลไมและสืบ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 1 โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ผลไมของดีใน อําเภอ

สานประเพณีลานบานลานวัฒน- ใหแกอําเภอทองผาภูมิ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนนักทอง อําเภอทองผาภูมิ ทองผาภูมิ

ธรรม เที่ยวเพิ่มขึ้น เปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว

85 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 1 โครงการ  -  -  - 200,000  - รอยละของราย ประชาชนมีราย สํานักปลัด

สวางพลังงานแสงอาทิตย ตลาด ของตําบลหวยเขยง ไดประชาชน ไดเพิ่มขึ้น

น้ําเลียงรอนแร  หมูที่ 7 เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

86 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อใหเด็กและผูปกครองรู เด็กนักเรียน  -  - 36,250 36,250 36,250 รอยละของจํา รอยละของจํา สสอ.

ปฐมวัยและสรางวินัยเชิงบวก โดย วิธีการรักษาสุขภาพอนามัย และผูปกครอง กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. นวนผูปกครอง นวนผูปกครอง ทองผาภูมิ

ผูปกครองมีสวนรวม ของตนเองและบุตรหลาน ตําบลหวย ที่เขารวมเขาใจ ที่เขารวมมีความ

เขยง และดูแลอนามัย เขาใจและดูแล

ที่ถูกตอง อนามัยถูกตอง

87 โครงการรณรงคอาหารปลอดภัย เพื่อใหนักเรียนไดรับประ โรงเรียนตําบล  -  - 64,265 64,265 64,265 จํานวนเด็กและ รอยละของจํา สสอ.

ในโรงเรียนตําบลหวยเขยง ทานอาหารสะอาด ปลอด หวยเขยง กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. ผูปกครองที่เขา นวนผูปกครอง ทองผาภูมิ

จากสารอันตราย จํานวน 8 แหง รวมกิจกรรมมี ที่เขารวมมีความ

ความรูความ เขาใจและดูแล

เขาใจ อนามัยถูกตอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

88 โครงการหนูนอยฟนดีเริ่มที่ผู เพื่อใหผูปกครองมีความรู จํานวน  -  - 32,200 32,200 32,200 รอยละของผู เด็กมีสุขภาพ รพ.สต.

ปกครอง ในการดูแลสุขภาพฟนของ 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. เขารวมโครงการ ฟนที่ดีขึ้น และ บานไร

บุตรหลาน มีความรูการดู ปญหาฟนผุลด

แลสุขภาพฟน ลง

89 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบา เพื่อตรวจคัดกรองผูเสี่ยง จํานวน  -  - 69,820 69,820 69,820 รอยละของ ผูปวยไดรับการ รพ.สต.

หวานและความดันโลหิตสูง เปนโรคความดันและเบา 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กลุมเสี่ยงไดรับ รักษาและลด บานไร

หวานใหไดรับการรักษา การตรวจคัด การเกิดภาวะ

อยางถูกตองรวดเร็ว กรองโรค แทรกซอน

90 โครงการใหความรูและสงเสริม เพื่อใหความรูในการใชยา จํานวน  -  - 14,250 14,250 14,250 รอยละของ คนในชุมชนมี รพ.สต.

พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะใน ปฏิชีวนะใหถูกตอง และลด 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. รับการอบรมมี ความรูในการใช บานไร

ชุมชน ผลขางเคียงจาการใชยา ความรูในการ ยาปฏิชีวนะที่

ใชยาเพิ่มขึ้น ถูกตอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

91 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก เพื่อสงเสริมสุขภาพชอง จํานวน  -  - 51,150 51,150 51,150 รอยละของ นักเรียนมีสุข รพ.สต

ในวัยเรียน ปากใหแกนักเรียน 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. นักเรียนไดรับ ภาพชองปาก บานไร

การตรวจสุข ที่แข็งแรง

ภาพชองปาก

92 โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน จํานวน  -  - 20,550 20,550 20,550 รอยละของ ประชาชนมี รพ.สต.

ผูบริโภค บริโภคอาหารสะอาด และ 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. ผูเขารวมโครง ความรูเรื่องอา บานไร

ปลอดจากสารเคมีอันตราย การไดรับความ หารปลอดภัย

รูอาหารปลอด

ภัย

93 โครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพื่อตรวจคัดกรองผูที่เสี่ยง จํานวน  -   - 39,600 39,600 39,600 รอยละของ ผูปวยวัณโรค รพ.สต.

ตอโรควัณโรค 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. จํานวนผูปวย ในตําบลลดลง บานไร

วัณโรคลดลง

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

91 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก เพื่อสงเสริมสุขภาพชอง จํานวน  -  - 51,150 51,150 51,150 รอยละของ นักเรียนมีสุข รพ.สต

ในวัยเรียน ปากใหแกนักเรียน 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. นักเรียนไดรับ ภาพชองปาก บานไร

การตรวจสุข ที่แข็งแรง

ภาพชองปาก

92 โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน จํานวน  -  - 20,550 20,550 20,550 รอยละของ ประชาชนมี รพ.สต.

ผูบริโภค บริโภคอาหารสะอาด และ 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. ผูเขารวมโครง ความรูเรื่องอา บานไร

ปลอดจากสารเคมีอันตราย การไดรับความ หารปลอดภัย

รูอาหารปลอด

ภัย

93 โครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพื่อตรวจคัดกรองผูที่เสี่ยง จํานวน  -   - 39,600 39,600 39,600 รอยละของ ผูปวยวัณโรค รพ.สต.

ตอโรควัณโรค 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. จํานวนผูปวย ในตําบลลดลง บานไร

วัณโรคลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

94 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน เพื่อตรวจคัดกรองผูเสี่ยง จํานวน  -  - 70,025 70,025 70,025 รอยละของ ผูปวยไดรับการ รพ.สต.

และความดันโลหิตสูง เปนโรคความดันและเบา 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กลุมเสี่ยงไดรับ รักษาและลด หวยเขยง

หวานใหไดรับการรักษา การตรวจคัด การเกิดภาวะ

อยางถูกตองรวดเร็ว กรองโรค แทรกซอน

95 โครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพื่อตรวจคัดกรองผูที่เสี่ยง จํานวน  -   - 39,600 39,600 39,600 รอยละของ ผูปวยวัณโรค รพ.สต.

ตอโรควัณโรค 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. จํานวนผูปวย ในตําบลลดลง หวยเขยง

วัณโรคลดลง

96 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพใน เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพ จํานวน  -   - 29,050 29,050 29,050 รอยละของเด็ก เด็กปฐมมีสุข รพ.สต.

เด็กปฐมวัย ฟนที่แข็งแรง 1 โครงการ กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. ไดรับการตรวจ ภาพฟนแข็ง หวยเขยง

ดูแลสุขภาพฟน แรง ศพด.

97 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพและ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพ นักเรียน  -   - 18,160 18,160 18,160 รอยละของเด็ก เด็กปฐมมีสุข รพ.สต.

ปองกันโรคชองปาก ฟนที่แข็งแรง โรงเรียนบาน กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. ไดรับการตรวจ ภาพฟนแข็ง รร.บานไรปา

ไรปา ดูแลสุขภาพฟน แรง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

98 โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค เพื่อใหความรูแกประชาชน จํานวน 1 ครั้ง  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละของผู จํานวนผูปวย อบต.

ไขเลือดออก ในการปองกันโรคไขเลือด งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เขารวมโครงการ ไขเลือดออกลด รพ.สต.

ออก และลดการแพรระบาด มีความรูในการ ลง

ของโรค ปองกันโรคไข

เลือดออก

99 สนับสนุนการดําเนินระบบหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ คณะกรรมการ  -  - 150,000 150,000 150,000 รอยละของ คณะกรรมการ กองทุน

ประกันสุขภาพระดับทองถิ่น กรรมการกองทุนใหมีความ พัฒนากองทุน กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. จํานวนผูสูงอายุ มีความรูความ สปสช.

รู และมีประสิทธิภาพ ที่เขารวม เขาใจในการ อบต

กิจกรรม ปฏิบัติหนาที่

100 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง เพื่อใหผูสูงอายุไดทํา ผูสูงอายุของ  -  - 18,160 18,160 18,160 รอยละของ ผูสูงอายุไดทํา ชมรมผูสูง

อายุ กิจกรรมรวมกัน ตําบลหวยเขยง กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. กองทุน สปสช. จํานวนผูสูงอายุ กิจกรรมรวม อายุ

ที่เขารวม กัน รพ.สต.

กิจกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

101 โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดย เพื่อจายเปนคาดําเนิน จํานวน 1  -  - 50,000  -  - รอยละของ ผูปวยมีจํานวน สารณสุข

แมลง โครงการติดตอนําโดย โครงการ) งบทองถิ่น จํานวนผูปวยลด นอยลง อําเภอ

แมลงที่ 5.1.7 อําเภอทอง ลง อบต.

ผาภูมิ

102 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอด เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา สุนัข จํานวน  -  - 310,000 310,000 310,000 รอยละของ ในป 2563 สํานักปลัด

ภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ ในคนและสัตว 2,683 ตัว งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนหมาแมว พื้นที่ตําบล

แมว จํานวน ที่ไดรับวัคซีน หวยเขยงคนและ

2,017 ตัว สัตวจะปลอดโรค

พิษสุนัขบา

103 โครงการอุดหนุนพระราชดําริดาน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม จํานวน 8  -  - 160,000 160,000 160,000 รอยละของประ ประชาชนมี สํานักปลัด

สาธารณสุข สุขภาพตามแนวพระราชดําริ กิจกรรม งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ชาชนที่รวม อนามัยที่แข็ง รพ.สต.

ใหประชาชนมีสุขภาพแข็ง โครงการมีความ แรง และตระ

แรง  และสนองสืบสาน รูในการดูแล หนักถึงปญหา

พระราชปณิธาน สุขภาพมากขึ้น ดานสุขภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

104 โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันการแพรระบาด กรณีพบผู  -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูปวย ควบคุมการแพร รพ.สต.

กรณีพบผูปวย ของโรคไขเลือดออก ปวยในเตําบล งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ไขเลือดออกไม ระบาดของโรค อบต.

หวยเขยง เพิ่มขึ้น ได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

105 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการแกผูปวย ผูปวยเอดส  -  - 80,000 80,000 80,000 รอยละของ ผูปวยมีคุณภาพ สํานักปลัด

เอดส ในการยังชีพ ตําบลหวยเขยง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนผูปวย ชีวิตที่ดีขึ้น

ไดรับเงินสง

เคราะห

106 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจัดสวัสดิการแกผูพิการ ผูพิการตําบล  -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละของ ผูพิการมีคุณภาพ สํานักปลัด

หวยเขยง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนผูพิการ ชีวิตที่ดีขึ้น

ไดรับเงินสง

เคราะห

107 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการแกผูสูง ผูสูงอายุตําบล  -  - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละของ ผูสูงอายุมีคุณภาพ สํานักปลัด

อายุ หวยเขยง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนผูพิการ ชีวิตที่ดีขึ้น

ไดรับเงินสง

เคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

108 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ เพื่อจัดกิจกรรมใหเยาวชน จํานวน 1  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ เยาวชนสุขภาพ สํานักปลัด

ติดภายในตําบล และหางไกลยาเสพติด โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เยาวชนไดรวม แข็งแรง หาง

กิจกรรม และ ไกลยาเสพติด

พึงพอใจ

109 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เพื่อปองกันปญหายาเสพ จํานวน 1  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ปญหายาเสพ สํานักปลัด

ภายในโรงเรียน ติดในโรงเรียน โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนผูเขารวม ติดในโรงเรียน

โครงการมีความ ลดลง

รูในการปองกัน

สิ่งเสพติด

110 โครงการจัดเวทีประชาคม และ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี ประชาชน  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนใน สํานักปลัด

การขับเคลื่อนการจัดทําแผนสู สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และหนวยงาน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ประชาชนที่มา ตําบลมีสวนรวม

การพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในพื้นที่ตําบล รวมประชาคม พัฒนาทองถิ่น

หวยเขยง ตามประกาศ

สัดสวน

งบประมาณ



 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

111 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง เพื่อชวยเหลือ บรรเทาทุกข จํานวน  -  - 15,000 15,000 15,000 รอยละของ ผูดอยโอกาสได กิ่งกาชาด

กาชาดอําเภอ และสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ผูดอยโอกาสได รับความชวย อําเภอทอง

ผูดอยโอกาส รับความชวย เหลือดูแล ผาภูมิ

เหลือ

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

112 โครงการปองกันและรักษาความ เพื่อปองกันและบรรเทา จํานวน  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สาธารณภัยในตําบลหวย 1 โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนประชา ความปลอดภัย

เขยง ชนมีความ ในชีวิตและ

ปลอดภัย ทรัพยสิน

113 โครงการ 7 วันอันตรายชวง เพื่อปองกันและลดอุบัต-ิ จํานวน 2  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ลดการเกิด สํานักปลัด

เทศกาล เหตุในชวงเทศกาลปใหม ครั้ง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนประชา อุบัติเหตุในชวง

และสงกรานต ชนมีความ เทศกาลสําคัญ

ปลอดภัย

114 โครงการอบรมดับไฟปาตําบล เพื่ออบรมใหเจาหนาที่และ  จํานวน  1  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ปองกันปญหา สํานักปลัด

หวยเขยง ผูเกี่ยวของสามารถระงับ โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนผูเขา ไฟปาที่กอให

ไฟปาได รวมอบรมมี มลพิษในชุมชน

ความรูและเขา

ใจการปองกัน

ไฟปา

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

115 โครงการศูนยปองกันภัยฝาย เพื่อเปนศูนยบรรเทา จํานวน 1  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

พลเรือน สาธารณภัยแกประชาชน โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนประชา ความปลอดภัย

ในตําบลหวยเขยง ชนมีความ ในชีวิตและ

ปลอดภัย ทรัพยสิน

116 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อฝกทบทวนใหแกเจา จํานวน 1  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน หนาที่ อปภร. และเจาหนา โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น จํานวนประชา ความปลอดภัย

ที่เกี่ยวของ ชนมีความ ในชีวิตและ

ปลอดภัย ทรัพยสิน



 

 

 

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

117 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อดําเนินกิจกรรมตาม จํานวน  -  - 150,000 150,000 150,000 รอยละของ ชุมชนมีวิธีการ กองชาง

ตามแนวทาง "จังหวัดสะอาด" นโยบายจังหวัด ดานการ 8 หมูบาน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ปริมาณขยะมูล บริหารจัดการ สํานักปลัด

จัดการขยะในชุมชน ฝอยในครัวเรือน ขยะที่มีประสิท-

และชุมชนลด ธิภาพ

ลง

118 โครงการรณรงครักษาความสะอาดใน เพื่อรณรงคใหประชาชน จํานวน  -  - 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ชุมชนมีวิธีการ กองชาง

ชุมชน ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ 1 โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ปริมาณขยะมูล บริหารจัดการ สํานักปลัด

ฝอยในชุมชน ขยะที่มีประสิท -

ลดลง ธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

119 โครงการลําหวยใส คลองสะอาด เพื่ออนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน  -  - 60,000 60,000 60,000 รอยละของจํา ประชาชนใช สํานักปลัด

ธรรมชาติ ใหมีสภาพแวด 1-2 แหง งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น นวนแหลงน้ํามี ประโยชนจาก กองชาง

ลอมที่เหมาะสม สภาวะแวดลอม แหลงน้ําได

ที่เหมาะสม ตลอดทั้งป

120 โครงการประเพณีปลูกตนไมตําบล เพื่อเพิ่มทรัพยากรปาไม จํานวน  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละปาไม ทรัพยากรปาไม สํานักปลัด

หวยเขยง อันเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา 1 โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น แหลงตนน้ํามี มีความอุดมสม

ของตําบลหวยเขยง เพิ่มขึ้น บูรณ

121 โครงการทําแหลงอาหารสัตวปา เพื่อลดปญหาสัตวปาเขา จํานวน  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ปญหาสัตวปามา สํานักปลัด

(โปงเทียม) มาทําลายพืชผลทางการ 1 โครงการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น พืชเกษตรไดรับ ทําความเสียหาย

เกษตรของชาวบาน ความเสียหาย แกเกษตรกร

ลดลง ลดนอยลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

122 โครงการทําฝายชะลอน้ํา (ฝายมี เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง จํานวน  -  -  - 50,000 50,000 รอยละของจํา ประชาชนใช สํานักปลัด

ชีวิต) 8 หมูบาน งบทองถิ่น งบทองถิ่น นวนแหลงน้ํามี ประโยชนจาก กองชาง

สภาวะแวดลอม แหลงน้ําได

ที่เหมาะสม ตลอดทั้งป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู  ปลอดภัย  และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

123 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและ คณะผูบริหาร  -  - 60,000 60,000 60,000 รอยละของกลุม ผูบริหารและ สํานักปลัด

สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการส.อบต. งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เปาหมายไดเขา สมาชิกสภาทอง

พนักงาน และผูนําชุมชน ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ขาราชการ รวมโครงการ ถิ่นไดรับการ

ผูนําชุมชน พัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ และ ในการปฏิบัติงาน

เยาวชน

124 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหพนักงานเขาไดรับการ พนักงานสวน  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละของกลุม ผูเขารับการฝก สํานักปลัด

ในการทํางานของพนักงาน ฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะ ตําบล และ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เปาหมายไดรับ อบรมปฏิบัติงาน

ตําแหนง พนักงานจาง การฝกอบรม อยางมีประสิทธิ

ภาพ

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู  ปลอดภัย  และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

125 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพื่อเพิ่มประสบการณในการ ผูบริหาร  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละของกลุม กลุมเปาหมาย สํานักปลัด

ศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร การปฏิบัติงานการพัฒนา พนักงาน งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น เปาหมายไดรับ ไดรับแนวคิด

สมาชิก พนักงานทองถิ่น พนักงานจาง ทองถิ่น พนักงานจาง การพัฒนา ในการพัฒนา

และผูนําชุมชน ทองถิ่น

126 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ เพื่อจายเปนใชจายในการ เจาหนาที่  -  - 320,000  -  - สํานักปลัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการเลือกตั้งขององคกร และประชา งบทองถิ่น

ปกครองสวนทองถิ่น ชนตําบล

หวยเขยง



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู  ปลอดภัย  และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

127 จัดหาวัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน ไดแก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับใชใน  -  - 700,000 700,000 700,000 คุณภาพและ วัสดุมีพรอมสํา สํานักปลัด

  - จัดหาวัสดุสํานักงาน ในการปฏิบัติงาน ที่ทําการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ความคุมคาของ หรับการปฏิบัติ กองชาง

  - จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ อบต.หวยเขยง วัสดุที่ใชในการ งาน กองคลัง

  - จัดหาวัสดุงานบานงานครัว ปฏิบัติงาน ศพด.

  - จัดหาวัสดุกอสราง

  - จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง

  - จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

  - จัดหาวัสดุการเกษตร

  - จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

  - จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร

  - จัดหาวัสดุการศึกษา

  - จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง

  - จัดหาวัสดุสํารวจ  

  - จัดหาวัสดุอื่นๆ



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู  ปลอดภัย  และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

128 จัดหาครุภัณฑเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับใชใน  -  - 950,000 950,000 950,000 คุณภาพและ ครุภัณฑมีพรอม สํานักปลัด

ไดแก ในการปฏิบัติงาน ที่ทําการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ความคุมคาของ สําหรับการปฏิบัติ กองชาง

  - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต.หวยเขยง วัสดุที่ใชในการ งาน กองคลัง

  - จัดหาครุภัณฑสํานักงาน ปฏิบัติงาน ศพด.

  - จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและ

    ขนสง

  - จัดหาครุภัณฑการศึกษา

  - จัดหาครุภัณฑเกษตร

  - จัดหาครุภัณฑกอสราง

  - จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

  - จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

  - จัดหาครุภัณฑอื่นๆ

129 คาซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่ง เพื่อซอมแซมที่ดินและสิ่ง สําหรับใชใน  -  - 600,000 600,000 600,000 ครุภัณฑสามารถ ครุภัณฑมีพรอม สํานักปลัด

กอสราง กอสรางที่อยูในความดูแล ที่ทําการ งบทองถิ่น งบทองถิ่น งบทองถิ่น ใชงานไดมีประ สําหรับการปฏิบัติ กองชาง

ของ อบต.หวยเขยง อบต.หวยเขยง สิทธิภาพ งาน กองคลัง



 

 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู  ปลอดภัย  และมีสุขภาวะที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

130 โครงการบริหารอํานวยการศูนย เพื่ออุดหนุนบริหารอํานวย 1 โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 รอยละของประ ประชาชนไดรับ อําเภอ

ประสานการปฏิบัติการรวมและ การศูนยประการปฏิบัติการ ชาชนไดรับความ การบริการที่ดีและ ทองผาภูมิ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน และอํานวยความสะดวกแก ชวยเหลือ มีประสิทธิภาพ

ของ อปท.ระดับอําเภอ ประชาชน



 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

1 โครงการกอสรางถนน คสล.บานไร เพื่อใชในการคมนาคม ระยะทางกวาง   -   -   - 3,000,000 3,000,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน อบจ.

ปา หมูที่ 5 ต.หวยเขยง เชื่อม บาน สามารถเดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว และความกวาง ทางสะดวก กาญจนบุรี

พุถอง ต.ลิ่นถิ่น และปลอดภัย 485 เมตร ยาวของถนน และปลอดภัย

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส เพื่อใชในการคมนาคม ระยะทางกวาง   -   - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน จังหวัด

ฟลทติกคอนกรีต สายบานไร - เนิน สามารถเดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว และความกวาง ทางสะดวก กาญจนบุรี

สวรรค และปลอดภัย 1,000 เมตร ยาวของถนน และปลอดภัย

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

งบประมาณ



 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

   1. ยุทศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

3 โครงการกอสรางรั้วกึ่งถาวรปองกัน เพื่อปองกันชางปาเขา รั้วกึ่งถาวรสูง 2 20 ลาน   - 20 ลาน 20 ลาน 20 ลาน รอยละของปญ- ชุมชนและชาง จังหวัด

ชางปาและหอคอยเฝาระวังชาง ทําลายที่ทํากิน  และ เมตร ความยาว หาชางปาเขาทํา สมารถอยูรวม กาญจนบุรี

พรอมแปลงปลูกพืชอาหารชาง กั้ญหาความขัดแยง 14,000 เมตร ลายพืชผลทาง ไดอยางยั่งยืน

ระหวางคนกับชางปา หอคอยเฝาระวัง การเกษตรลด

5 แหง พรอม ลง

แปลงปลูกพืช

อาหารชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขา เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 6 เมตร   -   - 2,000,000 2,000,000   - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน อบจ.

แปลงเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่สูง สามารถเดินทางสะดวก ยาว 1,300 และความกวาง ทางสะดวก กาญจนบุรี

โครงการหลวงหวยเขยง และปลอดภัย เมตร หนา0.15 ยาวของถนน และปลอดภัย

เมตร

5 โครงการกอสรางฝายกึ่งถาวรพื้น เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช จํานวน  -  -  -  - 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กรมทรัพยา

ที่ปาอนุรักษ รอมระบบกระจายน้ํา ในการอุปโภคบริโภค 1 โครงการ ประชากรมีน้ํา อุปโภคบริโภค กรน้ําภาค 7

ม. 4 พัสดุกลาง เพียงพอ ใชเพียงพอ ตลอดป

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

6 โครงการระบบกําเนิดพลังงานไฟฟา มีไฟฟาแสงสวางใชภาย หมูที่ 3,4,5  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกรมีไฟ แปลงเกษตร กรมพลังงาน

สองสวางพลังงานแสงอาทิตยพรอม ในแปลงเกษตร ฟาใชในการ มีไฟฟาใชใน ทดแทน

ระบบจายไฟภายในปลูกผักอินทรีย เกษตร การเกษตร

7 โครงการปรับปรุงทอลอดระบาย เพื่อแกไขปญหาการ  จํานวน  -  -  - 2,000,000  - ถนนพังเสียหาย ถนนในตําบล กรมทางหลวง

น้ําถนนตําบลหวยเขยง ระบายน้ําภายในตําบล 1 โครงการ ลดลง มีอายุการใช ชนบท

งาน

8 โครงการจัดทําระบบน้ําบาดาล เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง  จํานวน  -  -   -  - 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา สํานักบาดาล

พลังงานแสงอาทิตย ม.5 น้ําใชดานการเกษตร 1 โครงการ ประชากรมีน้ํา ใชดานการ เขต 2

ใชเพียงพอ เกษตรเพียง

พอ

9 โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบาน เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว  -  -  -  - 24 ลาน พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กรมสงเสริม

ปากลําปล็อก - แยกบานไรปา สามารถเดินทางสะดวก 7.2 กม. ไหลทาง และความกวาง ทางสะดวก การปกครอง

หมูที่ 2 - 5 และปลอดภัย ขางละ 1.00 ม. ยาวของถนน และปลอดภัย สวนทองถิ่น

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

10 โครงการปรับปรุงถนนทางแยกเขา เพื่อใชในการคมนาคม กวาง 6 ม.  -  -  -   - 7,900,000 พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนเดิน กรมสงเสริม

นิคมอพยพหวยเขยง หมูที่ 2 สามารถเดินทางสะดวก ยาว 2.3 กม. และความกวาง ทางสะดวก การปกครอง

และปลอดภัย ไหลทางขางละ ยาวของถนน และปลอดภัย สวนทองถิ่น

1.00 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



สวนที ่4 

                 การตดิตามและประเมินผล 

 

4.1 การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร  
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน จะตองดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังน้ัน จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัดรวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทา ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือใหการจัดทาแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และ
เพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอันจะนาไปสูการจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปน
เครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น  
 
 

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนาไปสู

การบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุม

จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทย

แลนด ๔.๐ และในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดาเนินการให

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให

แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 



 
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 
    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 
    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 10 
    ๓.๔ วิสัยทศัน 5 
    ๓.๕ กลยุทธ 5 
    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 
    ๓.๘ แผนงาน 5 
    ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พืน้ฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหลงนา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

 (๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาเนิน
การประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา 
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand ๔.๐  

(20) 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนา

ทองถิ่น  

(3)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  

(3)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน  

(3)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

(3)  

 



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

 (๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดาเนินงานไดแก S-Strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ

T-Threat (อุปสรรค)  

(3)  

๓. ยทุธศาสตร 
๓.๑ ยทุธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(10)  

๓.๓ ยทุธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(10)  

๓.๔ วิสัยทศัน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  

๓.๕ กลยทุธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทาตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนาไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

๓.๖ เปาประสงค
ของแตละ
ประเดน็กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสูการทาโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(5)  

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นาไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทาง

การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 10 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณได  

ถูกตอง 
5 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 5 
    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สังคมแหงชาติ 
5 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ 5 
    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 
    ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่ง

คั่ง ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 
5 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
    ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะ

ไดรับ 
5 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 
รวมคะแนน 100 

 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๑. การสรปุ
สถานการณการ
พฒันา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๒. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพฒันา
ทองถ่ินสีป่ไป
ปฏบิตัใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจานวนที่ดาเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จานวนที่ไมสามารถดาเนินการไดมี
จํ านวนเทาไหร  สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนด
ไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนิน
การในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การ
ประเมินผลการ
นาแผนพฒันา
ทองถ่ินสีป่ไป
ปฏบิตัใินเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ที่ดาเนินการในพ้ืนที่ น้ันๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห รื อ ไ ม  ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดา
เนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พฒันา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนา
ไ ป สู ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

๕. โครงการ
พฒันา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต  

(60) 
5 

 



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๕.๒ กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ  

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

5  

๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) มี
ความชดัเจนนา
ไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดาเนินงาน และ

ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน 

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ

กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง  

5  

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลอง
กบัแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ 
ป 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 

(๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให

เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  

5  

๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) มี
ความสอดคลอง
กบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน

เปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนา

ไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) 

การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได

ปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ

การปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลด

ความเลื่อมลาทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ

ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดิน

ที่มีประสิทธิภาพ  

5  



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคลอง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวน

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ

เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึง

โครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

5  

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกบั
ยุทธศาสตร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
ที่ไดกําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

5  

๕.๘ โครงการ
แกไขปญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสรางให
ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคัง่ 
ยั่งยืน ภายใต
หลกัประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดาเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย

ได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมี

ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่นที่

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

5  

๕.๙ งบประมาณ
มีความ
สอดคลองกบั
เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคญั ๕ ประการ

ในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส 

(Transparency)  

5  

 



 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกตองตาม
หลกัวิธกีาร
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ 

5  

๕.๑๑ มีการ
กําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคลองกบั
วัตถุประสงค
และผลทีค่าดวา
จะไดรบั 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 

ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ)  

 

5  

๕.๑๒ ผลทีค่าด
วาจะไดรับ
สอดคลองกบั
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

5  

รวมคะแนน 100  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาของประชาชน กอใหเกิดประโยชนและ

สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภาพรวมของทองถิ่น เปนการ 



 

ติดตามผลการนายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ได ดังน้ี 

๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

การวัดผลในเชิงปริมาณ (quantitative measurement) เปนการวัดที่ตรงไปตรงมา 

(objective) โดยไมเอาความรูสึกเขาไปเกี่ยวของ การวัดจะออกมาเปนตัวเลข เชน นาย ก. อายุ 64 สูง 168 

นาหนัก 86 ไมวาใครจะมองวา นาย ก. แกหรือไมแก เต้ียหรือสูง อวนหรือผอม ตัวเลขน้ีก็จะเปนอยางน้ีไมวา

ใครจะเปนคนวัดก็ตาม เพราะตัวเลขมาจากตัวนาย ก.ที่เปน object ใหวัดจึงเรียกวา objective. คือเปนไป

ตามสิ่งที่วัดไมขึ้นอยูกับคนวัดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการที่สามารถ

วัดไดในเชิงตัวเลขกับความสําเร็จ โดยจะระบุตัวเลขตามหนวยที่ตองการ เชน จานวน ความถี่ รอยละ 

ระยะเวลา อัตราสวน เชน มีบุคลากรเขารวมสัมมนา 50 คน ผลิตสื่อการสอนจานวน 3 รายวิชา/ภาค

การศึกษา ฯลฯเชิงปริมาณ ตัวอยางเชน มีนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน จากกลุมเปาหมาย

ทั้งสิ้น 100 คน คิดเปนรอยละ 80 

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ (qualitative measurement) เปนการวัดโดยอาศัยความรูสึกของคน

ที่ประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามความรูสึกของตัวเอง (subjective) ดังน้ัน คุณ เอ อาจจะบอกวา นาย ก. แก คุณ บี 

อาจจะบอกวายังไมแก คุณ เอ อาจจะบอกวา นาย ก. เต้ีย คุณ บี อาจจะบอกวาสันทัด คุณ X อาจจะบอกวา 

นาย ก. อวนมาก คุณ Y อาจจะบอกวา นาย ก. เผละแลว จะเห็นไดวาการวัดแบบน้ีผลการวัดจะไมเปนตัวเลข 

แตจะเปนคาคุณศัพท (adjective) ที่แตละคนใชบรรยายผลการประเมิน นาย ก. คาตอบเปนไปตามผูประเมิน 

(ประธาน หรือ subject ของประโยค จึงเรียกวาเปนการวัดแบบ subjective. เปนไปตามความรูสึกของผู

ประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความสําเร็จที่ปรากฏเปนเชิงปริมาณวามีคุณภาพระดับไหน 

อยางไร เชน ระดับความรู ความสามารถ ความสมบูรณ ความนาสนใจ ความนาเช่ือถือ ความสวยงาม ความ

คงทนถาวร การไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจ ฯลฯ เชิงคุณภาพ ตัวอยางเชน 

- ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 

- ผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม ไมนอยกวารอยละ 80 

- ผูเขารวมโครงการนาความรูไปประยุกตใช ไมนอยกวารอยละ 75 

 

 



 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําไดโดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผล

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน 

(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result 

Framework Model) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Process Performance Measurement System) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS แบบ

การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method แบบการ

ประเมินแบบมีสวนรวม (Participation Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบ

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

แบบอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้นทั้งน้ีตองอยูภายใตกรอบแบบประเมินที่กลาวมาขางตน หรือ

เปนแบบผสมก็ได 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

(๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง วาตภัย 

นาทวม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน แนว

ทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการปองกันกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพ่ือสามารถดาเนินการไดทันทวงที 

(๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน 

และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัข

บา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด 

การทําลาย การรักษา  

(๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาตอ ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย มี

หน้ีสินเยอะ ไมเพียงพอในการดารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน

การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได 

(๔) ปญหายาเสพติดในตําบล เพ่ือเปนการปองกันไมใชเยาวชน และประชาชนมีสวน

เกี่ยวของกับยาเสพติด มีแนวทางการปองกัน คือรณรงคปองกันและใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของ

ยาเสพติด 

 



 

(๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เน่ืองจากในตําบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาใน

การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไขคือ จัดทํา

แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปควรพิจารณาใชประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปและใหมีความสอดคลองกัน 

(2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นหาป 

(3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน 

(4) องคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจายรายการใหม 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


