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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย    เป็นแผนพฒันาที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์      การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดในระดับโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตรายปี     (รวม  ๓   ปี) 
งบประมาณรายปี  (รวม ๓ ปี)  ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีนี้  
ยังสามารถติดตามประเมินผลผ่านทาง  Internet  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณการกําหนดเป้าหมายดําเนินงานในแผนพัฒนาสามปีนี้        เป็นการกําหนดโดยการประมาณ 
การจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย   ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ  และการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ ดังนั้นตาม
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสามปีนี้  อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจริงหรืองบประมาณ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่สอดคล้องกับปัญหา  ศักยภาพ
และความต้องการของประชาชน  ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปงในแต่ละปี 
 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย
โดยได้มีการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลหาดยาย  และ
ได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน  ของทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ทางหมู่บ้านได้นําเสนอปัญหา
ความต้องการ  และนําปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน  แผนชุมชนจากทุกหมู่บ้าน  และข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเป็นผู้รวบรวมปัญหา
และความต้องการ  นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
เสนอแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ต่อไป 

                                 
 
 
 
 
 

      องคก์ารบริหารส่วนตําบลหาดยาย   
      ต.หาดยาย  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 

 

ส่วนที่  ๑  บทนํา         1  
            

ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปขององค์การบรหิารส่วนตาํบล     4-16  
      

ส่วนที่  ๓  สรปุผลการพฒันาท้องถิ่นในปทีีผ่่านมา      18-22  
  

ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามป ี    24-40  

ส่วนที่  ๕  บญัชีสรปุโครงการพฒันา       42-89  

ส่วนที่  ๖  การตดิตามและประเมนิผล และภาคผนวก     90-100 
              

 

 

 

 

 

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

     



แผนที่ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
ส่วนที ่๑ 
บทนํา 

ลักษณะของแผนพฒันาสามป ี

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๖๐)   ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย    และเป็นแผนพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง   โดยจะมีการทบทวน
และปรับปรุงจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นการกําหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุถึงโครงการ/
กิจกรรมที่วางไว้   และเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหาดยายต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการจดัทาํแผนพฒันาสามป ี

๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๒. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด  ให้มปีระสิทธิภาพ
และมีประสทิธิผล 

๓. เพื่อนําโครงการ/กิจกรรมไปสูก่ารปฏิบัติโดยกําหนดเวลาในช่วงสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐)    

๔. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๖๐)    ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มี
ขั้นตอนในการจัดทํา  ๗  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ขั้นตอน  การเตรียมการจัดทําแผน 
๒. ขั้นตอน  การคัดเลือกยุทธศาสต์แนวทางการพัฒนา 
๓. ขั้นตอน  การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
๔. ขั้นตอน  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
๕. ขั้นตอน  การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
๖. ขั้นตอน  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
๗. ขั้นตอน  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี      

ประโยชน์ของแผนพฒันาสามป ี

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  นํามาตัดสินใจ  กําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด  
และสามารถกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ******************************************* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 
 

๑. สภาพทัว่ไป 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อ  ๒๓  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบุคคล   และเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  จัดเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดกลาง         

๑.๑ ทีต่ั้ง  
                       ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย ต้ังอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๔ ตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๑๐  โดยมีระยะทางห่างจากอําเภอหลังสวนประมาณ  ๘  กิโลเมตร
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒-๔  โทรสาร  ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒ 

www.hadyai.com.hadyai@hotmail.com      
  



           ๕ 

 

๑.๒   เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มีพ้ืนที่ทั้งตําบล ๗๕,๘๖๓.๗๘ ไร่  คิดเป็น ๑๒๑.๓๘ 

ตารางกิโลเมตร   โดยมีอนาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ๆ  ดังนี ้

           ทิศเหนือ  จดกับตําบลวังตะกอ     อําเภอหลังสวน 
       ทิศตะวันออก จดกับตําบลท่ามะพลา  อําเภอหลังสวน 
       ทิศใต้  จดกับตําบลบ้านควน    อําเภอหลังสวน 
       ทิศตะวันตก  จดกับตําบลปังหวาน     อําเภอพะโต๊ะ 
 

ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย เป็นที่สูง ส่วนมากจะเป็นภูเขาและ
ป่าไม้     เป็นตําบลท่ีมีแม่น้ําหลังสวนไหลผ่าน และมีลําห้วยจํานวนหลายสาย เหมาะแก่การทําการเกษตร 

สภาพภูมิอากาศ  ประกอบด้วย ฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม   และฤดูฝน   
ในช่วงเดือนมิถุนายน – มกราคม โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศของตําบลหาดยาย มีสภาพอากาศร้อนชื้น 

           

๑.๓ ข้อมูลพืน้ที่เกษตรรรม 

 

 

ประเภทที่ดิน ไร่ 
พื้นที่ทั้งตําบล ๗๕,๘๖๓.๗๘ 
พื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๓,๔๑๙ 
พื้นที่กันออกและกันคืน ๒,๑๖๗ 
พื้นที่จัดได้ ๙,๖๙๕ 
พื้นที่จัดแล้ว(สปก.๔-๐๑)  ๘,๒๑๕ 

  

 

ที่มาของข้อมลู :  แผนทีม่าตรการคุ้มครองพื้นทีเ่กษตรกรรมกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

 



แผนที่เกษตรกรรมและฐานข้อมูลแผนที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ  
ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘ 

           ๙ 

 

 

 
            



            ๗ 
 
๑.๔ จํานวนหมู่บา้น 

 
จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายมีจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๓ 

หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่  ๑           บ้านทุ่งตาชุม     

  หมู่ที่  ๒  บ้านเชี่ยวย่าหมู    
  หมู่ที่  ๓  บ้านทุ่งต้นยาง    

หมู่ที่  ๔  บ้านหาดยาย    
  หมู่ที่  ๕  บ้านหัวหิน     
  หมู่ที่  ๖  บ้านแหลมปาย     
  หมู่ที่  ๗  บ้านวังพรหม  
  หมู่ที่  ๘  บ้านในกริม 
  หมู่ที่  ๙  บ้านในหงาว 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านชุมแสง 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านทอนจันทน์  
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านพรรณราย 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยทรายขาว 
     
๑.๕ ท้องถิ่นอืน่ในหมูบ่า้น 

จํานวนเทศบาล         -    แห่ง 
จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต.  มีทั้งหมู่บ้านมี    ๑๓         หมูบ้่าน   

    
๑.๖ ประชากร  
                       องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น  ๖,601 คน    แยกเป็น 
เพศชาย ๓,316   เพศหญิง   ๓,๒85   คน   จํานวนครัวเรือน  ๒,515  ครัวเรือน      ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ย  ๕4.๓9  คน    ต่อตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
ตารางแสดงจาํนวนประชากร 

จํานวนหมูบ่า้น  ของตาํบลหาดยาย  มี  ๑๓  หมูบ่า้น 
มีเนื้อทีท่ั้งหมด  ๑๒๑.๓๘ ตารางกิโลเมตร  คิดเปน็  ๗๕,๘๖๓.๗๘  ไร่ 

 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น 
ประชากร 

รวม 
จํานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

 
ผูป้กครอง เพศชาย เพศหญิง 

๑ บ้านทุ่งตาชุม ๘๐ ๗๔ ๑๕๔ ๕2 นายไพฑูรย์ จินาจิ้น 
๒ บ้านเชี่ยวย่าหมู ๖7 ๖1 ๑28 50 นายยงยศ  เสอืรุ่ง 
๓ บ้านทุ่งต้นยาง ๑49 ๑62 ๓11 ๙9 นายบุญลือ  จนัทร์ศิร ิ
๔ บ้านหาดยาย ๒๐2 ๒22 ๔๒4 ๑๗6 นายสําเริง  เขียวสม 
๕ บ้านหัวหิน 123 ๑๒5 ๒๔8 ๘๙ นายเอกพงศ์  พุ่มคล้าย 
๖ บ้านแหลมปาย ๒๘2 ๒๙0 ๕๗2 ๒๒6 นายวิชาญ  ชูหาดยาย 
๗ บ้านวังพรหม ๑๙2 ๒๐4 ๓๙6 ๑50 นายมาโนชย์  อ้นมัจฉา 
๘ บ้านในกริม ๔48 ๔23 ๘71 ๓๖2 นายประจวบ เรืองศิลป์ 
๙ บ้านในหงาว ๕12 ๕15 ๑,๐27 ๓๕9 นางพรทิพย์  แก้วประดิษฐ ์
๑๐ บ้านชุมแสง ๔15 ๓91 806 ๓32 นายประพันธ์ หนูทอง 
๑๑ บ้านทอนจันทน์ ๒๑6 ๒๑5 ๔๓1 ๑๘6 นายธีระพงษ์ สวัสด์ิชัยชนะ 
๑๒ บ้านพรรณราย ๑๔0       ๑๗3 ๓๑3 ๑11 นายประยงค์ เสนีย์ยุทธ 
๑๓ บ้านห้วยทรายขาว ๔90 ๔30 920 ๓23 นายเล็ก บุตรเวช 

รวม ๓,316 ๓,๒85 ๖,601 ๒,515  
 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ   เดือน  เมษายน  ๒๕๕7  จาก สํานักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๙ 
 
๒. ดา้นเศรษฐกิจ 

๒.๑  การประกอบอาชพี 

       ประชากรตําบลหาดยาย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวนผลไม้ เช่น เงาะ , 
ทุเรียน , มังคุด ยางพารา , ปาล์มน้ํามัน  ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์บ้างแต่เป็นส่วนน้อย ด้านอุตสาหกรรมมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นโรงงานด้านการผลผลิตทางการเกษตร คือโรงงานปาล์มน้ํามัน 
และโรงรมยาง 

๒.๒ แรงงาน 
       จํานวนประชากรในวัยทํางานของตําบลหาดยาย ประมาณร้อยละ ๗๘  ประกอบอาชีพในภาค

เกษตรรรมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาประกอบอาชีพ รับราชการและรับจ้างที   อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ ๖  
, อาชีพรับราชการ  มีจํานวนร้อยละ ๓ , อาชีพรับจ้าง มีจํานวนร้อยละ ๑๒   และอื่น ๆ อีกร้อยละ ๑ 

 
๒.๓ หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

• ป้ัมน้ํามันและก๊าซ   จํานวน  ๒๔ แห่ง 
• ร้านซ่อมรถ   จํานวน  ๑๓ แห่ง 
• ร้านเสริมสวย   จํานวน   ๗ แห่ง 
• ร้านอาหาร    จํานวน  ๔ แห่ง 
• ร้านจําหน่ายอาหารแผงลอย  จํานวน  ๒๐ แห่ง 
• โรงสีข้าว    จํานวน  ๕ แห่ง 
• โรงรับซื้อปาล์มน้ํามัน  จํานวน  ๑ แห่ง 
• โรงงานอุตสาหกรรม   จํานวน  ๑ แห่ง                    

(โรงงานแปรรูปปาล์มนั้นมัน) 
• โรงรับซื้อน้ํายางพารา  จํานวน  ๔ แห่ง 
• ร้านค้าชุมชน/สหกรณ์ร้านค้า จํานวน   ๔ แห่ง 
• ร้านค้าปลีก/ขายของชํา  จํานวน  ๔๖ แห่ง 
• ร้านค้าบริการ  Internet    จํานวน  ๑ แห่ง 
• ร้านรับซื้อของเก่า   จํานวน  ๑ แห่ง 
 

๓.  สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา      

• โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  ๒ แห่ง ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนประชาบุษยวิทย์  หมู่ที ่๙ ตําบลหาดยาย 
๒. โรงเรียนบ้านสวนจันทน ์หมู่ที่ ๑๑ ตําบลหาดยาย  
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• โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) จํานวน  ๒ แห่ง 

ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนชุมชนวัดหาดสําราญ  หมู่ที่ ๔ ตําบลหาดยาย 
๒. โรงเรียนบ้านในกริม หมู่ที ่๘ ตําบลหาดยาย 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  ๔ แห่ง 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ    
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาบุษยวิทย์  
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม  
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทน์  

• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  ๑๓ แห่ง 

๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา 
• วัดหาดสําราญ หมู่ที ่๔    จํานวน  ๑ แห่ง 
• สํานักสงฆ์บ้านพรรณราย หมูท่ี่ ๑๒  จํานวน  ๑ แห่ง  

๓.๓ สาธารณสุข 
• สถานีอนามัยประจําตําบล             จํานวน   ๒  แห่ง 

ประกอบด้วย 
๑. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๔
        จํานวน  ๑  แห่ง 
 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านในกริม     หมูท่ี่ ๘  จํานวน  ๑  แห่ง 

• ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จํานวน  ๑  แห่ง 
                    

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ 
• ป้อมยามตํารวจ    จํานวน  ๑ แห่ง 
• ศูนย์ อปพร.บ้านในหงาว หมู่ที่ ๙  จํานวน  ๑ แห่ง 
• ศูนย์ อปพร.อบต.หาดยาย   จํานวน  ๑ แห่ง 
• ศูนย์ อปพร.หมู่ที่ ๖   จํานวน  ๑ แห่ง 
• สมาชิก อปพร.    จํานวน  ๑๗๐ คน 

                        
๔.  การบรกิารพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม 
ถนนลาดยาง       จํานวน   ๑๐   สาย 
ถนนคอนกรีต     จํานวน  ๑๙  สาย 
ถนนลูกรัง     จํานวน  ๗๒ สาย  
สะพาน คสล.    จํานวน   ๑๗  แห่ง 
ท่อเหลี่ยม คสล.    จํานวน   ๓๑   แห่ง 
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๔.๒ การโทรคมนาคม 
• ที่ทําการไปรษณีย์   จํานวน  ๑ แห่ง 
• สถานีทวนสัญญาณเขาออง   จํานวน  ๑ แห่ง 
• โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บ้าน  จํานวน  ๒๐ แห่ง 

           
๔.๓ การไฟฟา้ 

• ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   จํานวน           2,๐๑๖ ครัวเรือน 
• ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้    จํานวน    ๓๐๘ ครัวเรือน 
• ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   จํานวน    ๑๙๑ ครัวเรือน 
  

๔.๔ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
• ลําน้ํา , ลําห้วย    จํานวน  ๔๔ แห่ง 
• หนอง     จํานวน  ๖ แห่ง 
• คลอง     จํานวน  ๑๒ แห่ง 
• บึง     จํานวน  ๓ แห่ง 

 
๔.๕แหลง่น้าํทีส่ร้างขึน้ 

• ฝาย/ทํานบกั้นน้ํา    จํานวน  ๑๙ แห่ง 
• บ่อน้ําต้ืน (ขุดเอง)   จํานวน  ๘๗ แห่ง 
• บ่อน้ําต้ืน(เอกชน/ส่วนราชการ)  จํานวน  ๑๙ แห่ง 
• บ่อน้ําบาดาล (เจาะเอง)   จํานวน  ๔ แห่ง 
• บ่อน้ําบาดาล (เอกชน/ส่วนราชการ) จํานวน  ๑๔ แห่ง 
• บ่อโยก     จํานวน  ๒๐ แห่ง 
• สระน้ํา     จํานวน  ๒๒ แห่ง 
• ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง   จํานวน  5 แห่ง  
       ได้แก่หมูท่ี่ ๓,๔,๕,๘,๑๒ 
• ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ ่หมู่ที่ ๖  จํานวน  ๑ แห่ง   

๕.  ข้อมูลอื่น ๆ 
๕.๑ สถานทีท่อ่งเที่ยว 

• น้ําตกตาพิน     หมูท่ี่  ๙  ตําบลหาดยาย 
• น้ําตกวังถ้ํา      หมูท่ี่  ๙   ตําบลหาดยาย 
• ปลักบัวตูม      หมู่ที ่ ๙   ตําบลหาดยาย 
• น้ําตกชุมแสง    หมูท่ี่ ๑๐ ตําบลหาดยาย   
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• น้ําตกควนเศียร หมู่ที ่๑๓ ตําบลหาดยาย 
• เดินป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ  หมูท่ี่  ๖ ตําบลหาดยาย ระยะเดินทาง  ๕  ช่ัวโมง  

สําหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว 
• ล่องแพบ้านหัวหิน หมู่ที ่๕ ตําบลหาดยาย 

 
๕.๒ มวลชนจดัตั้งภายในตาํบล        

• กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑  จํานวนสมาชิก ๕๐ คน 
• กลุ่มสวัสดิการชุมชนหมู่ที่ ๑  จํานวนสมาชิก ๑๒๐ คน 
• กลุ่มแม่บ้านทุ่งตาชุม   จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๑   จํานวนสมาชิก ๕ คน 
• กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที ่๑  จํานวนสมาชิก ๔๕ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๒  จํานวนสมาชิก ๗๕ คน 
• กลุ่มแม่บ้านสตรี หมู่ที ่๒   จํานวนสมาชิก ๑๒๐ คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๒   จํานวนสมาชิก ๕ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่ ๒   จํานวนสมาชิก ๑๓๐ คน 
• กลุ่มกองทุนปรบัปรุงไม้ผล หมู่ที่ ๒  จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 
• กลุ่มเพาะเห็ดฟาง  หมู่ที ่๒  จํานวนสมาชิก ๒๖ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๓  จํานวนสมาชิก ๑๐๑ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๓   จํานวนสมาชิก ๑๖๒ คน 
• กลุ่ม อสม. หมูท่ี่  ๓   จํานวนสมาชิก ๑๓ คน 
• อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (สรบ.)หมู่ที่ ๓ จํานวนสมาชิก ๕ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๔  จํานวนสมาชิก ๘๖ คน 
• กลุ่มแม่บ้านหาดยาย   จํานวนสมาชิก ๑๓๑ คน 
• ชุด ชรบ.หมู่ที่ 4    จํานวนสมาชิก    15 คน 
• กลุ่ม อสม.  ๔    จํานวนสมาชิก ๑๒ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๕  จํานวนสมาชิก ๑๐๕ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๕   จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 
• กลุ่ม อสม. หมูท่ี่ ๕   จํานวนสมาชิก ๑๓ คน 
• กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ หมู่ที่ 5  จํานวนสมาชิก  ๕๙ คน 
• กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน หมู่ที่ 5 จํานวนสมาชิก     50 คน 
• กลุ่มกองทุนพัฒนาสตรี  หมูท่ี่  5  จํานวนสมาชิก   150 คน 
• ชุด ชรบ. หมู่ที ่5    จํานวนสมาชิก      15   คน 
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• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๖  จํานวนสมาชิก ๑๕๘ คน  
• กลุ่มกองทุนหมุนเวียนบ้านแหลมปายหมู่ที ่๖จํานวนสมาชิก ๑๓๗ คน 
• ธนาคารหมู่บ้าน หมู่ที ่๖   จํานวนสมาชิก ๑๔๐ คน 
• กลุ่ม อพป. แหลมปาย   จํานวนสมาชิก ๑๐๐ คน 
• กลุ่ม อสม. หมุท่ี่ ๖   จํานวนสมาชิก ๑๗ คน 
• กลุ่มสหกรณ์สวนยางบ้านแหลมปาย หมูท่ี่ 6จํานวนสมาชิก ๑๔๐ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๗  จํานวนสมาชิก ๔๘๗ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๗   จํานวนสมาชิก ๑๐๘ คน 
• ธนาคารหมู่บ้าน หมู่ที ่๗   จํานวนสมาชิก ๘๖ คน 
• กลุ่มแม่บ้านวังพรหม หมูท่ี่ ๗  จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 
• กลุ่มสตรีบ้านวังพรหม หมู่ที ่๗  จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 
• กลุ่ม อสม. หมูท่ี่  7   จํานวนสมาชิก  ๑๐  คน 
• ชุด ชรบ. หมู่ที ่7    จํานวนสมาชิก 15 คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๘  จํานวนสมาชิก ๒๔๖ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๘   จํานวนสมาชิก  ๑๐๓ คน 
• กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๘  จํานวนสมาชิก ๓๐ คน 
• กลุ่มแม่บ้านเขาออง หมู่ที่  8  จํานวนสมาชิก  ๕๐ คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๘   จํานวนสมาชิก 25 คน 
• กลุ่มอนุรักษ์ป่าห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๘ จํานวนสมาชิก ๕๐ คน 
• กลุ่มกองทุนปรบัปรุงไม้ผล หมู่ที่ ๘  จํานวนสมาชิก ๑๔๕ คน 
• กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่  8  จํานวนสมาชิก ๑๑๓ คน 
• กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๘   จํานวนสมาชิก ๑๘๗ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๙  จํานวนสมาชิก ๑๔๗ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์  หมูท่ี่ ๙   จํานวนสมาชิก ๓๘ คน 
• กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที ่9  จํานวนสมาชิก    20 คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๙   จํานวนสมาชิก ๒๔ คน 
• ชุด ชรบ. หมู่ที ่ 9   จํานวนสมาชิก    20   คน 
• กลุ่มอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (สรบ.)หมู่ที่๙จํานวนสมาชิก ๓๕ คน 
• กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ หมู่ที่ ๙  จํานวนสมาชิก ๒๐ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๐  จํานวนสมาชิก ๑๕๐ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๑๐   จํานวนสมาชิก ๒๐๐  คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๑๐   จํานวนสมาชิก ๒๖ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๑๗๕ คน 
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• กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๒๔๐ คน 
• กลุ่มแม่บ้านทอนจันทร์ หมูท่ี ่๑๑  สมาชิกในกลุม่ ๔๐ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน อพป.หมู่ที่ ๑๑ สมาชิกในกลุม่ ๖๓ คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๑๑   สมาชิกในกลุม่ ๑๑ คน 
• กลุ่มรักป่า หมูท่ี่ ๑๑   สมาชิกในกลุม่ ๑๕ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๑๒   สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 
• กลุ่มแม่บ้านพรรณราย หมูท่ี ่๑๒  สมาชิกในกลุม่ ๗๐ คน 
• กลุ่ม อสม. หมูท่ี่ 12   สมาชิกในกลุม่   8 คน 
• กลุ่มกองทุนปรบัปรุงไม้ผล หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกในกลุม่ ๔๐ คน 
• อาสาสมัครหมูบ้่าน(สรบ.) หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกในกลุม่ ๑๐ คน 
• กลุ่มกองทุนปรบัปรุงไม้ผล หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกในกลุม่ ๔๐ คน 
• กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 
• กลุ่มกองทุนบรรเทาทุกข ์ หมู่ที่  12 สมาชิกในกลุม่ ๖๐ คน 
• กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๓  สมาชิกในกลุม่ ๑๒๐ คน 
• กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที ่๑๓   สมาชิกในกลุม่ ๓๔๕ คน 
• กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๓ สมาชิกในกลุม่ ๓๐ คน 
• กลุ่ม อสม.หมูท่ี่ ๑๓   สมาชิกในกลุม่ ๑๒ คน  
• ชุด ชรบ.หมู่ที่ 13   สมาชิกในกลุม่ 19 คน 
• กลุ่มพัฒนาคุณภาพมังคุด ทุเรียนต.หาดยาย สมาชิกในกลุม่ 150 คน 
• กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หาดยาย  สมาชิกในกลุม่ ๖๗๕ คน 
• สภาองค์กรชุมชน ต.หาดยาย  จํานวน  ๑๓      กลุม่ 
 

ที่มาของข้อมลู  : แบบกรอกข้อมูลสภาพทั่วไป ฯ หมู่ที ่ ๑ - ๑๓ ข้อมลู  ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.   
๒๕๕๗ 

๖.   ศักยภาพในตําบล 
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 โครงสร้างการบรหิาร 
ฝ่ายการเมือง  คณะผู้บริหาร 
๑.  นายธเรวัชร   อบแพทย์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.  นายสฤษดิ์ เกิดเนตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.  นายสุชีพ  ดําสุทธ์ิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
๔.  นายประเสริฐ ช่วยละแม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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บคุลากรฝ่ายประจํา 

(๑) จํานวนบุคลากร 
 จํานวน   ๓๖   คน 
 - ตําแหน่งในสาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ๒๔ คน 
 - ตําแหน่งในกองคลัง       ๖ คน 
 - ตําแหน่งในกองโยธา       ๖ คน 
(๒) ระดับการศึกษา 
 - ประถมศึกษา       ๑ คน 
 - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    ๑๕ คน 
 - ปริญญาตร ี     ๑๖ คน 
 - ปริญญาโท        ๔  คน   

            
           ๑. สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล   ๒๔   คน  

๑.   นายทรงธรรม  ล้อมเขตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.    นางสาวจิณห์วรา เจียมวิจิตร หัวหน้าสํานักปลัด 
๓.    นางสาวเจตนี องอาจ  บุคลากร 
๔.    นางสาวศุภลักษณ ์ พระชัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
๕.    นางสาวธัญธร เพชรโสม นักพัฒนาชุมชน 
๖.    นายชยพล  เรืองมณฑป เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๗.    นางณัฐนร ี มณีนวล  ผช. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘.    นายปกรณ ์ จันทร์ศิร ิ พนักงานขับรถยนต์ 
๙.    นายปริศนา สอนทวี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๐.    นางสาวชนานาถ    สุวรรณดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
๑๑.     นางยุวดี   ช่วยหาดยาย ครูผู้ดูแลเดก็เลก็ รก. หน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๒. นางธิดานาฎ พุ่มคล้าย ครูผู้ดูแลเด็ก 
๑๓. นางภัทรวดี หนูทอง  ผู้ดูแลเด็ก 
๑๔. นางสาวปิยรัตน์ หมกภักดี ผู้ดูแลเด็ก 
๑๕. นางสาวสุนทราภรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ดูแลเด็ก 
๑๖.     นางสาวสุพัตรา   อรชร  ผู้ดูแลเด็ก 
๑๗. นางสาวภัทรพร   กลัดพันธ์ุ ผู้ดูแลเด็ก 
๑๘. นางสาวณทภัค กัณทะวงค์ ผู้ช่วยธุรการ 
๑๙. นางกชพรรณ์ โกศาสตร์ คนงานทั่วไป 
๒๐. นายยงยุทธ มุขสุข  นักการ - ภารโรง 
๒๑. นายเจริญ ศรีวาลัย  ยาม 
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๒๒. นายพูนศักด์ิ ชุมพงษ์   พนักงานดับเพลิง 
๒๓. นายเฉลิมวุฒิ เขียวสม   พนักงานดับเพลิง 
๒๔. นายสมชาย ชนะบุญ   พนักงานดับเพลิง 

       ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้   งานบริหารทั่วไป,  งานนโยบายและแผนงาน   งานกฎหมาย
และคดี 
 

 ๒. ส่วนการคลัง    ๖  คน  
๑. นางวาสนา  อัตภิญโญ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒. นางสาวลักขณา นาคศริิ   นักวิชาการพัสดุ 
๓. นางอรพินทร์  ใสผอม   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๔. นางอรัญญา  สมานมิตร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๕. นายเจริญ     มณีนวล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
๖. นางสริญญา  ศักด์ิมณ ี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

          ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้   งานการเงินและบัญชี   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   งาน
ทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
            

  ๓. ส่วนโยธา   ๖   คน 
         ๑. นายขจรเกยีรติ ทองสุวรรณ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๒. นายธวัช  สุขขาว   พนักงานสูบน้ํา 
          ๓. นายประภาส  สุขท่ามะพลา  พนักงานผลิตน้ําประปา  

  ๔. นายนพพล  เสือรุ่ง   ผช.เจ้าหน้าที่ประปา 
  ๕. นายสราวุฒิ  จันทร์ศิร ิ  พนักงานผลิตน้ําประปา 
  ๖. นายสายัณห์  อินทศาสตร์  ผู้ช่วยช่างโยธา 
 
   ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้     งานก่อสร้าง และงานประสานสาธารณูปโภค 

ข้อมูลศกัยภาพในตาํบล :   ณ        เดือน      เมษายน     พ.ศ.    ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑8 
ส่วนที่ ๓                               

ผลการพฒันาท้องถิน่ในปทีีผ่่านมา 
๓.๑ สรปุสถานการณก์ารพฒันา 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี   โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยทําโครงการ/
กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   

 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  ทําให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได้ดําเนินการไปแล้วต้องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการทุกโครงการ  
เพื่อเป็นการรับประกันได้ว่า  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายได้ดําเนินการไป  เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่        

 การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์
งบประมาณ  วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร    เพื่อให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม  และมีความเป็นไปได้ 

๓.๑.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การ บริหารส่วนตําบล 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาตคขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์ 

๑. ศักยภาพการพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายไม่สามารถดําเนิน

โครงการได้            

โอกาส(Opportunity=O)   
          ๑. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
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อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
                 ๑.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง      หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบล
หาดยาย ยังไม่มีความชํานาญและบุคลากร 

๒. ศักยภาพการพฒันาดา้นทรพัยากรมนษุยแ์ละสงัคม 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.   ประชาชนให้ความสนใจต่อการศึกษา 
๒.  บุคลากรมศีักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ประชาชนเชื่อมั่นและศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
๔.  สภาพสังคมที่ดี ประชาชนในพื้นที่   มีความรัก สามัคคีกัน  
๕.  มสีถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสม 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
๒.  ประชาชนยังขาดความสนใจ และมีความจริงใจ  หรือต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ

ช่วยเหลือ 
๓.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

โอกาส (Opportunity=O)   
๑.  ประชาชนในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
๒.  มีประเพณทีี่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
๓.  เยาวชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬา 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั (Threat=T)   

                 ๑. การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
                 ๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าใน
การทํางาน      
                 ๓. มีงบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ 
                 ๔. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอ 
                 ๕.  บุคลากรของตําบลหาดยาย ควรได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม  
              

ศักยภาพการพฒันาดา้นการเกษตร 

จุดแข็ง(Streng=s)   
               ๑.  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 

 ๒.  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูงมาก 
 ๓.  เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง  
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 จุดอ่อน (Weakness=W)   

๑.  โครงการทางด้านการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านแหล่งน้ําด้าน
การเกษตรบางโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายไม่สามารถดําเนิน
โครงการได้ 

๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูใ่น
ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การพัฒนาด้านการเกษตรครบวางจรเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดชุมพรให้ความสําคัญ 
และได้กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
                ๒. การเกิดปัญหาน้ําท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภาคมีผลกระทบต่อการเกษตร ทําให้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญการบริหารด้านการเกษตร 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั (Threat=T)   

                ๑. โครงการที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลหาด
ยาย ยังไม่มีความชํานาญและบุคลากร 

๔. ศักยภาพการพฒันาดา้นศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูใ่น

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
๒.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดชุมพรให้ความสําคัญ
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)   
                 ๑.การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๕. ศกัยภาพการพฒันาดา้นสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สิ่งแวดล้อม 
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
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๓.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
๔.เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โอกาส(Opportunity=O)   
            1..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
          ๑. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖.ศักยภาพการพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร  
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูง 
๔.  ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง 
๕.บุคลากรขององค์กรมีความพร้อมความตั้งใจในการทํางานเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเกิประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน(Weakness=W)   

๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 

โอกาส(Opportunity=O)   
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมืองอย่างกว้างขวาง  

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
๑. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง 

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
            ๒. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก  เกี่ยวกับการใช้ดูลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
             ๓.  ประชากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองที่ดี  
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๗. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๒. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูงมาก 
๓. เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   
๔.มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา

ไปสู่อุตสาหกรรมภาคการเกษตร 
 ๕. มีศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถให้ความรู้ทางการเกษตรทุกด้าน  

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
 ๒. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือต้ังใจจริงในโครงการที่รฐัจัดให้ความช่วยเหลือ  การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังไม่เป็นเอกภาพ และไม่เข้มแข็ง 
 ๓.  ต้นทุนปัจจัยการผลิตสินค้าภาคเกษตรมีราคาสูง 
 ๔.  ประชาชนขาดการเอาใจใส่ต่อมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร 
 ๕.  แหล่งน้ําธรรมชาติ  เพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุงไม่ทั่วถึง 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                ๒. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โอกาสท่ีจะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
                ๓. มีแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 
                ๔. มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
                ๕.  มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทําการเกษตรทุกชนิด 
                ๖.  องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งเหมาะที่จะพัฒนา 
           อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T)   
                ๑.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
                 ๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าใน
การทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
               ๓. ประสบภัยธรรมชาติ (น้ําท่วม) 
               ๔.  ขาดแหล่งเงินทุน 
               ๕.  คุณภาพผลผลิตยังไม่พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ส่วนที่ ๔ 
สรปุยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามป ี

 
๔.๑ วิสัยทัศนใ์นการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตาํบลหาดยาย 

   
“   โครงสร้างพืน้ฐานกา้วหน้า    การศกึษาก้าวไกล 

คณุภาพชีวิตสดใส     ร่วมใจพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว ” 
 
 
 

 

พนัธกิจ (Mision) หรือภารกิจหลักขององค์การบรหิารส่วนตําบลหาดยาย 
๑. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
๒. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๓. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๔. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๖. พัฒนาและดุแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 

๑.  การคมนาคม  ทางบกและทางน้ํามีความสะดวกรวดเร็ว 
๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
๓. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
๔. มีการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  
๕. ประชาชนทั่วไปและอนุชนรุ่นหลังได้รู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของตําบล 

๖. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลหาดยาย  

ยุทธศาสตร์ การพฒันา แนวทางการพฒันา 

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา  ระบบจราจร 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการบํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละสังคม  

แนวทางที่ ๒.๑ พัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  การกีฬา  และนันทนาการ 
แนวทางที่ ๒.๒ พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ส่งเสริม
สุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อ 
แนวทางที่ ๒.3  จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาสังคม  
แนวทางที่ ๒.๔  จัดสทิธิการครอบครองใช้ประโยน์ในที่ดิน
ของรัฐ 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมือง การบรหิาร  แนวทางที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
แนวทางที่ 2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความสงบเรียบร้อย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ  
แนวท า งที่  3  พัฒน าศั ก ยภ าพขอ งบุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
แนวทางที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานองค์กร
ให้แก่ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสรมิการลงทนุ 
พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์   การพัฒนาพาณิชยกรรม การส่งเสริมทาง
การเกษตร  รวมถึงการให้ความรู้ การจัดต้ังกลุ่มเกษตร 
และการบํารุงรักษาดิน 
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1  สร้างจิตสํานึก รณรงค์ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นนโยบายสําคญัของ
รัฐบาล 

แนวทางที่ 1  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 



             
            ๒6 
 
วิสัยทัศนแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที่   ๑๑   (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่   11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

 

วิสัยทัศน์  
“ สังคมอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันตอ่การเปลี่ยนแปลง" 
พนัธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคณุภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมทีมีคณุภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุก
ภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครฐัที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณุธรรมเรียนรูต้ลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญา  สรา้งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1.1 การสร้าวความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

1.1.4 การสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและ
รับผิดชอบที่รัดกุม 
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1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

1.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
1.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
1.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

1.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
1.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
1.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
1.3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
1.3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
1.3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
1.3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระเทศและความ

เข้มแข็งภาคเกษตร 
1.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
1.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
1.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีเสรีภาพ 

1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
1.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน

อนุภาคต่าง ๆ  
1.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
1.5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคใต้บทบาทที่สร้างสรรค์

เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
1.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
1.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก

การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด  ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
1.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่มีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร 
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1.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
1.5.9 การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการลงทนุ และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง

เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
1.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับ

ชุมชนท้องถิ่น 
1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
1.6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
1.6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเ ง่ือนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
1.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
1.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ๒๙ 
      
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เตบิโตอยา่งมัน่คงบนรากฐานของการเกษตร 
การทอ่งเทีย่วและคณุภาพชวิีตของประชาชน” 

 
พนัธกิจ 

1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ย่ังยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่

มีคุณภาพและปลอดภัย 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง

ภายในสังคม 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

1. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ชุมชน โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการเกษตร ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และทุนทางปัญญาอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมสู่การพึ่งพาคนเองอย่างยั่งยืน 
3. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดอย่างทั่วถึงสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ประจําปี พ.ศ. 2558 -2562 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนที่ อปท.ควรดําเนินการ โดย
ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อจะได้ทราบว่า ถนนอยู่ที่ใด มีสภาพอย่างไร และต้องปรับปรุงเมื่อใด 

1.2  แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และภยัแล้ง โดยระบุพิกัดทางภูมิศสตร์ เพื่อวางแผนบํารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ําการเกษตร อีกทั้งป้องกัน
การดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซ้อน 

1.3   แนวทางการผงัเมืองและการควบคุมอาคาร 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุม่ที่ไม่มงีานทํา 
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม 
 -  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 -  การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 



          ๓๐ 
 
 -  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน 
 -  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ใหม้ีทีอ่ยู่อาศัย 
 -  งานสิทธิมนษุยชน การรักษาสิทธ์ิที่ประชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
2.3  แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมใหม้ีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4  แนวทางการสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 

3. ยุทธศาสตรก์ารจดัระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     3.1  แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทําระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
     3.2  แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย 
      3.3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
  -  ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
  -  ซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  จัดหาสถานที่ และอุปกรณใ์นการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
    3.4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย สํารวจจุดที่เกดิเหตุร้าย ภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการ
ป้องกัน 
    3.5  แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการในการป้องกันปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 4. ยุทธศาสตรพ์ฒันาการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการท่องเทีย่ว 
     4.1  แนวทางการส่งเสริมการลงทุน สร้างแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในชุมชนเพิ่มมูลคา่ผลติภัณฑ์ และ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
     4.2  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร จําหน่ายผลผลิต หาพันธ์ุ
พืช และการบํารุงรักษาดิน 
     4.3  แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมสาํหรับการค้าขาย และมาตรการสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ให้แก่กลุ่มผูค้้าขาย 
     4.4  แนวทางด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 5.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและการอนรุักษท์รพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     5.1  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คุ้มครองดูแลรักษาป่าและน้ําแบบบูรณาการ 
 6.  ยุทธศาสตร์การสง่เสริมศลิปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
     6.1  แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
     6.2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลกัษณ์ของท้องถิ่น 
     6.3  แนวทางการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 
 
 
 



           ๓๑ 
 7.  ยุทธศาสตร์การบรกิารจดัการ 
      7.1  แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
  -  เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านยิม 
  -  สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  -  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบรามการทุจริต 
      7.2  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
         8.  ยุทธศาสตรก์ารเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

    8.1  แนวทางพัฒนากลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    8.2  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสรา้งพื้นฐานและระบบคมนาคม 
    8.3  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
    8.4  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
    8.5  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา 
    8.6  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
    8.7  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
    8.8  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์   

 
นโยบายการพฒันาอําเภอ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ อําเภอหลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง 
แหลง่ทุเรียนกวน สวนสมเดจ็ฯ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1 ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ 

1.1 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
1.2 สร้างความเป็นศูนย์กลางการเกษตรของอําเภอตอนใต้ 
1.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพ 
1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
1.5 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร 
1.6 พัฒนาระบบตลาด 
1.7 มีการพัฒนาที่สมดุล 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองทุกระดับ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
2.2   การผังเมืองเป็นเครื่องมือชี้นําในการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน 
2.3 การพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปาทั้งในชนบทและเขตเมือง 
2.4 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
2.5 การพัฒนาคมนาคม 
2.6 ขยายระบบการสื่อสารให้ครอบคลุม 



๓๒ 
3 ด้านคณุภาพการศกึษา ประชากร ศลิปวฒันธรรม ศาสนา และการศกึษา 

3.1 ให้มีความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
3.2 การศึกษามีประสิทธิภาพมีรูปแบบหลากหลาย 
3.3 การศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมด้านการพัฒนา 
3.5 ศาสนาพัฒนาสังคม 
3.6 ฟ้ืนฟูวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 สุขภาพอนามยัและสาธารณสุข 
4.1  ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทศัน ์
4.2  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามยั 
4.3 ปฏิรูประบบสุขภาพอนามัยและสาธารณสขุ 
4.4 ให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมต้ังแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 
4.5 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 
4.6 ส่งเสริมการออกกําลังกาย 
4.7 ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ 

5 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.1 ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีสว่นร่วมในการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรพัย์สิน 
5.2 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
5.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านอุบัติภัยและสาธารณภัย 

 

6 ความมั่งคงและความเป็นระเบียบของสังคม 
6.1 สร้างวินัย 
6.2 พัฒนาประชาสังคมให้เขม้แข็ง 
6.3 จัดบริการด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 

7 ด้านการเมืองการปกครอง 
7.1 การเมืองจะต้องมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารราชการของอําเภอให้มีประสทิธิภาพ 
7.3 พัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 



๓๓ 
 

8 ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
8.2 มีกฎหมายชัดเจน 
8.3 การบริหารจัดการแบบใหม ่
8.4 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อชุมชน 
8.5 ส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

9 การทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์
9.1 ส่งเสริมด้านการเกษตร และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้อําเภอเป็นจุดแวะและพักผ่อนของ

นักท่องเที่ยว 
9.2 ส่งเสริมให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณ์ 
9.3 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ชุมชนที่มีความเข้าใจ  ทศันคติและความชํานาญด้านการบริการ

ท่องเที่ยว 
9.4 ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็น

ระบบ 
9.5 มีกฎหมายบังคับใช้อย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม เป็นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและ

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
9.6 พัฒนาอําเภอเป็นเมืองรองรับความเจริญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ๓๔ 
 
นโยบายของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  ได้กําหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  
ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้าง 
มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ระบบจราจร 
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

 
2. นโยบายด้านการพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

สนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
และการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว การกีฬา การท่องเที่ยวและด้านสุขภาพรวมถึง
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ ได้อย่างทันท่วงที โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการ 

2.2 พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อ 
2.3 จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาสังคม 
2.4  แผนที่สิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมติ ครม. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

เป็นหลัก ดังนั้น จึงมีแนวนโยบายดังนี้ 
3.1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความสงบ

เรียบร้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 
3.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.4  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์การและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการ

บริหารงานองค์กรให้แก่ประชาชน 
 

4. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
จะสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้   ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ     โดย

จะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในตําบล รวมถึงการส่งเสริม ปรับปรุง แหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 



          ๓๕ 
 

4.1 การส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพาณิชยกรรม การส่งเสริมทาง
การเกษตร รวมถึงการให้ความรู้  การจัดต้ังกลุ่มเกษตร และการบํารุงรักษาดิน 

4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุน สร้างจิตสํานึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

5.1 สร้างจิตสํานึก รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 

6. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนับสนุน ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์    ศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวทาง 

ดังต่อไปนี้ 
6.1 การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. นโยบายการพัฒนาด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันปราบปราม

การทุจริต  โดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้  
7.1 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 
หลกัและแนวคดิในการวางแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบลหาดยาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต้ังอยู่
เลขที่ ๑๕๖  หมู่ที่ 4  ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  โดยมีระยะทางห่างจากอําเภอหลังสวน
ประมาณ  8  กิโลเมตรที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย ต้ังอยู่ หมู่ที่ ๔ ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๑๐   โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒-๔  โทรสาร  ๐๗๗-๕๐๖๖๒๒  (โดยมีระยะทางห่างจาก
อําเภอหลังสวนประมาณ  ๘  กิโลเมตร)  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น    จัดเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง และได้พัฒนางานในด้านต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ได้เจริญก้าวหน้า
ตลอดเวลา ตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ
และนโยบายผู้บริหาร ซึ่งสามารถแยกเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนา ดังนี้ 
 
ศักยภาพดา้นบคุลากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  มีบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือ
งานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้เป็นอย่างดี  ซึ่งกําหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

๑.  สํานักงานปลัด   
2.  กองคลัง 
3.  กองช่าง         

 



           ๓๖ 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น   ด้วย
เทคนิค SWOT ANALYSIS 
 SWOT ANALYSIS  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่
จุดไหน” สาํหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT 
ANALYSIS     
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS   
ดังกล่าวข้างต้น  โดยได้พิจารณาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านการบริหาร บุคลากร งบประมาณ ระเบียบกฎหมาย
และข้อบัญญัติ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และด้านสังคมสามารถ จาํแนก
รายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

๑. ศักยภาพการพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ

กําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายไม่สามารถดําเนิน

โครงการได้ 
            

โอกาส(Opportunity=O)   
          ๑. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
           ๑.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย ยังไม่
มีความชํานาญและบุคลากร 
 

๒. ศักยภาพการพฒันาดา้นทรพัยากรมนษุยแ์ละสงัคม 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.   ประชาชนให้ความสนใจต่อการศึกษา 
๒.  บุคลากรมศีักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ประชาชนเชื่อมั่นและศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
๔.  สภาพสังคมที่ดี ประชาชนในพื้นที่   มีความรัก สามัคคีกัน  
๕.  มสีถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสม 
 
 



          ๓๗  
 
 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
๒.  ประชาชนยังขาดความสนใจ และมีความจริงใจ  หรือต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
๓.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
โอกาส (Opportunity=O)   
๑.  ประชาชนในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
๒.  มีประเพณทีี่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
๓.  เยาวชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬา 
 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั (Threat=T)   
           ๑.  การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
            ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน                    
            ๓. มีงบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ 
            ๔.  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอ 
            ๕.  บุคลากรของตําบลหาดยาย ควรได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม   
          

๓. ศกัยภาพการพฒันาดา้นการเกษตร 
จุดแข็ง(Streng=s)   

               ๑.  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 

 ๒.  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูงมาก 
 ๓.  เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง 
   

จุดอ่อน (Weakness=W)   
๑.  โครงการทางด้านการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านแหล่งน้ําด้านการเกษตร

บางโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายไม่สามารถดําเนินโครงการได้ 
๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยายไม่มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การพัฒนาด้านการเกษตรครบวางจรเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดชุมพรให้ความสําคัญ 
และได้กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
                ๒. การเกิดปัญหาน้ําท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภาคมีผลกระทบต่อการเกษตร ทําให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญการบริหารด้านการเกษตร 

 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั (Threat=T)   
๑. โครงการที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

ยังไม่มีความชํานาญและบุคลากร 



         ๓๘ 
 
 
๔. ศักยภาพการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศาสนา  

ประเพณี  วัฒนธรรม 
๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
๒.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดชุมพรให้ความสําคัญ 
 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
                 ๑.การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 
๕. ศกัยภาพการพฒันาดา้นสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สิ่งแวดล้อม 
๒.บุคลากร องค์การบริหารสว่นตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
๔.เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส(Opportunity=O)   

             ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
๑. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



            ๓๙ 
 
 

๖.ศักยภาพการพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น 
จุดแข็ง(Streng=s)   
๑.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  

การบริหาร  
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูง 
๔.  ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง 
๕.  บุคลากรขององค์กรมีความพร้อม ความต้ังใจในการทํางานเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรเกิด

ประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

โอกาส(Opportunity=O)   
          ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ ๒๕๕๐  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองอย่างกว้างขวาง 

 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
          ๑. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
             ๒. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก  เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จงึเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
             ๓.  ประชากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองที่ดี 
 
   ๗. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Streng=s)   
๑. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๒. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ไม่สูงมาก 
๓. เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   
๔.มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่

อุตสาหกรรมภาคการเกษตร 
 ๕. มีศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถให้ความรู้ทางการเกษตรทุกด้าน  
 

จุดอ่อน(Weakness=W)   
๑. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 ๒. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังไม่เป็นเอกภาพ และไม่เข้มแข็ง 



          ๔๐ 
 
  ๓.  ต้นทุนปัจจัยการผลิตสนิค้าภาคเกษตรมีราคาสูง 
 ๔.  ประชาชนขาดการเอาใจใส่ต่อมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร 
 ๕.  แหล่งน้ําธรรมชาติ  เพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุงไม่ทั่วถึง 
 

โอกาส(Opportunity=O)   
                ๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
                ๒. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก 
                ๓. มีแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 
                ๔. มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การจัดต้ังโรงงานแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
                ๕.  มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทําการเกษตรทุกชนิด 
                ๖.  องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งเหมาะที่จะพัฒนา 

อุปสรรคหรือข้อจํากดั(Threat=T)   
                ๑.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
                 ๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
               ๓. ประสบภัยธรรมชาติ (น้ําท่วม) 
               ๔.  ขาดแหล่งเงินทุน 
               ๕.  คุณภาพผลผลิตยังไม่พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  4๒ 
ส่วนที ่๕ 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน         

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา  ระบบจราจร 

18 9,000,000 18 9,000,000 18 9,000,000 54 27,000,000 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการบํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

7 4,450,000 7 4,450,000 7 4,450,000 21 13,350,000 

รวม 25 13,450,000 25 13,450,000 25 13,450,000 75 40,350,000 
๒)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
     และสังคม 

        

แนวทางที่ ๑ พัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  การกีฬา  และนันทนาการ 

15 6,282,000 15 6,282,000 15 6,282,000 45 18,846,000 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อ 

5 2,045,000 5 2,045,000 5 2,045,000 15 6,135,000 

แนวทางที่ 3  จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาสังคม 
แนวทางที่  4  จัดสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 

3 
1 

5,250,000 
200,000 

3 
1 

5,250,000 
200,000 

3 
1 

5,250,000 
200,000 

9 
3 

15,750,000 
600,000 

รวม 24 13,777,000 24 13,777,000 24 13,777,000 72 41,331,000 
 



 

 

         บญัชีสรปุโครงการพัฒนา       ๔๓  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมือง การบรหิาร            

 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนนุการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   

2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

แนวทางที่ 2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  ความสงบเรียบร้อย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ   

6 980,000 6 980,000 6 980,000 18 2,940,000 

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน   

3 900,000 3 900,000 3 900,000 9 2,700,000 

แนวทางที่ 4 พัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพขององค์กรและเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานองค์กร
ให้แก่ประชาชน  

6 6,080,000 6 6,080,000 6 6,080,000 18 18,240,000 

รวม 17 8,260,000 17 8,260,000 17 8,260,000 51 24,780,000 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสรมิการลงทนุ  
พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว  

        

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์   การพัฒนาพาณิชยกรรม การส่งเสริมทาง
การเกษตร  รวมถึงการให้ความรู้ การจัดตั้งกลุ่มเกษตร และ
การบํารุงรักษาดิน  

5 130,540,000 5 130,540,000 5 130,540,000 15 39๑,๖๒๐,000 

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 1,120,000 3 1,120,000 3 1,120,000 9 3,360,000 

รวม 8 131,660,000 8 131,660,000 8 131,660,000 24 394,,๙80,000 



 

 

                  ๔๔ 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 รวม ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม         

แนวทางที่  1   สร้ างจิตสํ านึก  รณรงค์ ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4 3,160,000 4 3,160,000 4 3,160,000 12 9,480,000 

แนวทางที่ 2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย  1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 
รวม 5 6,160,000 5 6,160,000 5 6,160,000 15 18,480,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6 6,030,000 6 6,030,000 6 6,030,000 18 6,030,000 

รวม 6 6,030,000 6 6,030,000 6 6,030,000 18 18,090,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล         

แนวทางที่ 1  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  

1 500,000 1 500,000 1        500,000 3 1,500,000 

รวม 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
รวมทั้งสิ้น 86 179,873,000 86 179,873,000 86 179,837,000 258 539,๕๑๑,๐๐๐ 

 



 

 

                  ๔๕  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยบ้านนายพล 
หมู่ที่ ๑ 
-ซอยสุโขทัย หมู่ที่ ๑ 
-ซอยคลองชลประทาน 
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนทุกเส้น  
ทุกซอย หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔ ม. ยาว 1,000 ม. 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองข่าง 

๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยสันติสุข 2 หมู่ที่3 
-ซอยสหกรณ์ ซอย 2 
หมู่ที่  3 
-ซอยคลองชลประทาน 
หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

- 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 



 

 

 
                  ๔๖ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

ต่อ -ซอยหมู่ที่ 3-4  
ต.หาดยาย เชื่อม  
หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะพลา 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 
 
 

     ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และ
ถนนลูกรัง  
-ซอย อบต. พัฒนา 
หมู่ที่ ๔ 
-ซอยข้างอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
-ซอยหลังวัดลงท่าน้ํา 
-ซอยหมู่ที่ 4-2 บนคู
น้ําข้างบ้านนาง
ประนอม 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว   500 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 

                  ๔๗ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยแสงแข หมู่ที่ 5 
-ซอยเลิศพัฒนา  
หมู่ที่ ๕ (ต่อจากเส้น
เดิม) 
-ซอยบุญสุด หมู่ที่ ๕ 
-สายหาดยาย หมู่ที่ 5
เชื่อมวังตะกอ  
-สายหัวเคียนในกริม 
หมู่ที่   ๕ 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. 
กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  ๔๘ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๑ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง
สะพานพร้อมท่อลอด
เหลี่ยม 
-ซอยแสงจันทร์ 
หมู่ที่ ๕ 
-สะพานบ้านวังพรหม 
หมู 5 เชื่อมหมู่ที่ 7-8 
-ขยายเส้นทาง  
หมู่ที่ 5-7-8 

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางดังกล่าว
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
 
 
  ยาว 6 เมตร 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-สายแหลมปาย-ทอน
จันทน์ หมู่ที่ 6-11 
-ซอยห้วยตะเคียน 
หมู่ที่ 6 
-ซอยสุดสาคร หมู่ที่ ๖ 
-ซอยร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ ๖ 
-ซอยห้วนเคียน 1  
หมู่ที่ ๖  
-ซอยห้วยหิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางดังกล่าว
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 500    ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 

 

 
                  ๔๙ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๘ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยวังดินสอ หมู่ที่ ๗ 
-ซอยคลองท่าด่าน  
หมู่ที่ ๗ 
-ซอยประชาอุทิศ 
 (ในทอน) หมู่ที่ ๗ 
-ซอยห้วยม่วง หมู่ที่ ๗ 
-ซอยคอสัน หมู่ที่ ๗ 
เชื่อมหมู่ที่ 12  
-สายหัวตะเคียน-ในกริม 
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 
กว้าง 5 ม. ยาว    200 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว    500 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

                 ๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๙ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยห้วยเคียน-ในกริม 
หมู่ที่ ๘ 
-ซอยในกริม-หาดยาย 
หมู่ที่ 8 
-ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 8 
-ซอยห้วยทรายขาว 
 หมู่ที่ 8 
-ซอยเหวกบ หมู่ที่  8 
-ซอย สปก. หมู่ที่ 8 
เชื่อม หมู่ที่ 12  
-ซอยร่วมใจสามัคคี  
หมู่ที่ 8  
-เพิ่มไหล่ทางซอย 
บ้านในกริม – โรงเรียน
บ้านในกริม  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 
 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 
กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 
 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 
กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
 
ด้านละ 50 ซม. ระยะทาง 
2,200  ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
   



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๕๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558  2559 2560 
๑๐ ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยท่าแพ หมู่ที่ ๙ 
-ซอยช่องค้อ หมู่ที่ ๙ 
เชื่อม หมู่ที่ ๑๓  
-ซอยจําปา  หมู่ที่  ๙ 
-ซอยห้วยยาง หมู่ที่ ๙ 
-ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๙ 
-ซอยห้วยซ่าน หมู่ที่ ๙ 
-ซอยตาแคล้ว หมู่ที่ ๙ 
-ขุดลอกคูน้ําข้างถนน
ตลอดสาย หมู่ที่  9 
  

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖,000 ม. 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,000 ม. 
 
กว้าง 5 ม. ยาว ๖00 ม. 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐0 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว ๑,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว ๑,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว  500 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลูกรัง 
-ซอยสิบเก้านิ้ว 
 หมู่ที่ ๑๐ 
-ซอยช่องมืด หมู่ที่ ๑๐  
-ซอยดินหม้อ  หมู่ที่ 
๑๐  

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,000 ม. 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,000 ม. 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐00 ม. 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๕๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558  2559 2560 
๑2 ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยน้ําดํา หมู่ที่ ๑๑ 
-ซอยห้วยซ่าน หมู่ที่ ๑๑  
-ซอยหน้าเขา  หมู่ที่ ๑๑ 
-ซอยสามไทย หมู่ที่ ๑๑ 
-คสล.โรงเรียนบ้านสวน
จันทน์ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘00 ม. 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,000 ม. 
กว้าง 5 ม. ยาว ๒,๐00 ม. 
กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐0 ม. 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑3 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยบ้านพรรณราย  
หมู่ที่ ๑๒ 
-ซอยคอสัน-คลองโกฏิ  
หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๗- 
๑๒ - ๙ 
-ซอย สปก.-๔๐๑  
หมู่ที่ ๑๒ 
-ซอยท่าสะท้อน  

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐00 ม. 
 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๙,000 ม. 
 
 
กว้าง 5 ม. ยาว ๑,๐00 ม. 
 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐0 ม. 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๕๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558  2559 2560 
๑4 ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง  
-ซอยห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๑๓ 
-ซอยช่องค้อ-ห้วย
ทรายขาวหมู่ที่ ๑๓ 
  

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
กว้าง ๕ ม. ยาว 2,๐00 ม. 
กว้าง 5 ม. ยาว 9,000 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสรมิ 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท่อลอด
เหลี่ยม/สะพาน 
-ถนนสายหาดยาย-ใน
กริม หมู่ที่ ๕ บริเวณ
สะพานข้ามแม่น้ําหลัง
สวน 
-สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
ยาว  6 เมตร 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมสง่เสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท่อลอดเหลี่ยม 
-ซอยห้วยตะเคียน 
 หมู่ที่ ๖ 
-ซอยห้วยตะเคียน ๑ 
 หมู่ที่ ๖ 
-ซอยห้วยตะเคียน หมู่ที่  
๖ 

เพื่อให้การระบาย
น้ําได้สะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วมใน
ฤดูฝน 

 
 
จํานวน ๑ ตัว 
 
จํานวน ๒ ตัว 
 
จํานวน ๑ ตัว 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และป้องกัน
น้ําท่วมขังในฤดูฝน 

กองช่าง 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๕๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

ต่อ -ซอยช่องลม หมู่ที่ ๖ 
-ซอยช่องลม ๑ หมู่ที่ ๖ 
-ซอยสองพี่น้อง (ควนตา
รอก) หมู่ที่ ๖ 

 จํานวน ๑ ตัว 
จํานวน ๑ ตัว 
จํานวน ๑ ตัว 
 

       

๑๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท่อลอดเหลี่ยม 
-ซอยห้วยคด หมู่ที่ 13 
-ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่  
13 
-ซอยรุ่งเรืองธารา (ห้วย
เตย) หมู่ที่ 13 
-ซอยห้วยกุ่ม หมู่ที่  13 
-ซอยบนควน หมู่ที่  13 
-ซอยห้วยเกียบ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การระบาย
น้ําได้สะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วมใน
ฤดูฝน 

 
 
กว้าง 4 ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 4,500 ม. 
 
กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร และป้องกัน
น้ําท่วมขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

๑๘ ขุดเจาะบ่อบาดาลและ
สร้างถังพักน้ําบาดาล 
หมู่ที่ ๒, 3, ๔, ๕, ๖, 7
๘, ๙, ๑๐,๑๑, ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,11,
๑๒ 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม
กรมทรัพยากร

น้ํา 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม
กรมทรัพยากร

น้ํา 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากร

น้ํา 

ระบบการ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย
ร้อยละ 
20 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น   18  โครงการ 9,000,000  9,000,000 9,000,000    
 



 

 

      
                 ๕๕ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๑ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๑ ขุดลอก ปรับปรุง ลําห้วย 
สระน้ํา ฝายชะลอน้ํา  
อ่างเก็บน้ํา ฝายผันน้ํา 
เพื่อการเกษตร 
-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๑ 
-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ 
(หมู่ที่ ๒,๓,๔) 
-ห้วยสวิง หมู่ที่ ๓ 
-ห้วยจันทร์แผล  หมู่ที่ ๔ 
-เขื่อนน้ําล้นห้วยตาฉิว 
-ฝายปากนพ หมู่ที่ 5 
-ฝายน้ําล้นห้วยออง  
หมู่ที่  5 
-ห้วยเตย หมู่ที่ 7 
-ห้วยนุ้ย หมู่ที่ ๘ 
-คลองกริม หมู่ที่ ๘ 
-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๘ 
-ห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ 
-สระน้ํา รพช. หมู่ที่ ๘ 
-ฝายผันน้ําจากหมู่ที่ 13 ลง
สู่หมู่ที่  ๙ 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
ยาว 2,500 ม. กว้าง 3 ม. 
 
ยาว 500 ม. 
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 
ยาว  400 ม. 

๑,๐00,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากรน้ํา 

 ๑,๐00,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากรน้ํา 

๑,๐00,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากรน้ํา 

ปัญหา
การขาด
แคลน
น้ํา
ลดลง
ร้อยละ  
10 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

               



 

 

                  
๕๖ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

ต่อ -ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๙ 
-ซอยห้วยซ่าน หมู่ที่ ๙ 
-ฝายชะลอน้ํา หมู่ที่ ๑๐ 
(บริเวณจุดแข่งแพ) 
-สระน้ําเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ ๑๐ 
-อ่างเก็บน้ําสหกรณ์ 
หมู่ที่ ๑๑ 
-ฝายน้ําดํา หมู่ที่ ๑๑ 
-ซอยห้วยแห้งหมู่ที่ 12 
-ห้วยทรายขาว หมู่ที่  
13  
-ซอยบนควน หมู่ที่ ๑๓ 
-ซอยรุ่งเรืองธารา  
หมู่ที่ ๑๓ 
-หลังศูนย์หมู่บ้าน ม.13 

  
 
 
 
 
 
 
 
ยาว 200 ม. จํานวน  5 จุด 
 
 
ยาว 400 ม. จํานวน  2 จุด 
ยาว ๒00 ม. จํานวน ๒ จุด 
ยาว 200 ม. จํานวน  2 จุด 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 ๕๗ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๒ ก่อสร้าง   ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขยายเขต 
ระบบประปา ก่อสร้าง
แท็งค์เก็บน้ําประปาทํา
ระบบไฟฟ้า 
-หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๒ 
-ระบบประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ทึ่  ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 2,3,4,๗,8,๙,11,12 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากร

น้ํา 

 500,000 
อบต. 

 กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากร

น้ํา 

500,000 
อบต. 

 กรมส่งเสริม 
กรมทรัพยากร

น้ํา 

ปัญหา
การขาด
แคลน
น้ํา
ลดลง
ร้อยละ  
10 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

๓ สนับสนุนถังเก็บน้ําใน
ครัวเรือน 
-หมู่ที่ ๑ 
-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่   8 , 12 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ํา
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึงและพียงพอ

 
หมู่ที่  1 ต.หาดยาย 
 
หมู่ที่   8 ,12 

100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 

 100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 

100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 

ปัญหา
การขาด
แคลน
น้ํา
ลดลง
ร้อยละ  
10 

ประชาชนมีน้ําใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 

๔ ขุดบ่อน้ําตื้น 
-หมู่ที่ ๒, ๑๐,11,12 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ํา
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ ๒ ,10,11,12  
ต.หาดยาย 

100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 

100,000 
อบต. 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 

ปัญหา
การขาด
แคลน
น้ํา
ลดลง
ร้อยละ  
10 

ประชาชนมีน้ําใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๕๘ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558  2559 2560 

๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
-ซอยหมู่ที่ ๒ เชื่อม 
หมู่ที่ ๔ 
-ซอยเชี่ยวย่าหมู หมู่ที่ ๒ 
-ซอยคลองส่งน้ํา
ชลประทาน หมู่ที่ ๒ 
-ซอยหน้า อบต. หลังใหม่ 
หมู่ที่  4 
-ซอย อบต. พัฒนา ม.4 
-ซอยข้างอนามัย ม.4 
-ซอยหัวตะเคียน ม.4 
-ซอยบ้านนายขึม ม.4 
-ซอยเลิศพัฒนา หมู่ที่ 5 
-ซอยช่องลม หมู่ที่ ๖ 
-ซอยห้วยตะเคียน ๑ 
 หมู่ที่ ๖ 
-ซอยคอสัน หมู่ที่ 7 
-ซอยห้วยม่วง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

 
ระยะทาง 300  เมตร 
 
ระยะทาง 500  เมตร 
ระยะทาง 500  เมตร 
 
ระยะทาง   300 เมตร 
 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
ระยะทาง   100  เมตร 
ระยะทาง   100  เมตร 
ระยะทาง   700 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
ระยะทาง 3,000 เมตร 
ระยะทาง    500 เมตร 
 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

 500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

จัดวาง
ระบบ
ไฟฟ้าส่อง
สว่างร้อย
ละ  20 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
   
 



 

 

 
                ๕๙ 
    

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๑ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558  2559 2560 
ต่อ -ซอยจําปา หมู่ที่ ๙ 

-ซอยตาหนิด หมู่ที่ ๙ 
-ซอยคลองโกฎิ หมู่ที่ ๙ 
เชื่อมหมู่ที่ ๗, ๑๒ 
-ขยายเขตไฟฟ้า 
ทั้งหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๐ 
-ซอยห้วยซ่าน หมู่ที่ 
๑๑ 
-ซอยคอสัน-คลองโกฏิ 
-ซอยห้วยเกียบ  
หมู่ที่ 13 
-ซอยรุ่งเรืองธารา  
หมู่ที่  13  
-ซอยห้วยกุ่ม หมู่ที่ 13 
(สายบน-สายล่าง) 
-ซอยบนควน  
หมู่ที่  13 

 ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ระยะทาง    ๕๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร 
 
ระยะทาง 2,000 เมตร 
 
ระยะทาง  2,๐๐๐  เมตร 
 
ระยะทาง  2,000 เมตร 
ยาว 2,000 ม. 
 
ยาว 4,500 ม. 
 
ยาว 6,000 ม. 
 
ยาว 500 ม. 

       

 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๖๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ําเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558  2559 2560 
๖ ติดตั้ง ซ่อมแซม ขยาย

เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  
-ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
 ๑ - ๑3 
-ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ 
ซอยบ้านนายพล 
-ซอยห้วยซ่าน หมู่ที่ 11 
-ซอยหน้าศูนย์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
-ซอยน้ําดํา หมู่ที่ 11 
-ซอยหน้าเขาและหลัง
เขา หมู่ที่  ๑๑ 
-ซอยพรรณราย หมู่ที่ 
๑๒ 
-ไฟฟ้าส่องสว่างสามแยก
ห้วยทรายขาว  
 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนสาธารณะ 

ไฟฟ้าส่องสว่างภาย 
ในตําบล 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๓ 
 
 
 
 

2,000,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

 2,000,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

2,000,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 
การไฟฟ้า 

จัดวาง
ระบบ
ไฟฟ้า
ส่อง
สว่าง
ร้อยละ  
20 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
ไป-มา ในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๗ ไฟฟ้าสาธาณะ ณ จุด
เสี่ยง ชุมชน สามแยก   
สี่แยก หมู่ที่ ๑-๑๓ 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนสาธารณะ 

ไฟฟ้าส่องสว่างภาย 
ในตําบล 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๓ 
 

250,000  250,000 250,000 จัดวาง
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ร้อยละ  
20 

ลดความเสี่ยงในจุด
แยกชุมชน 

กองข่าง 

รวมทั้งสิ้น  ๗   โครงการ ๔,45๐,๐๐๐  ๔,450,๐๐๐ ๔,450,๐๐๐    
 

    



 

 

 
                  ๖๑ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม               
แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ลานกีฬา
อเนกประสงค์  
‐ หมู่ที่ 1 – 13 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี
สถานที่สําหรับการออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ให้แก่หมู่ที่ 
1-13 

500,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

 500,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

500,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 10 
 

 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานที่สําหรับออก
กําลังกายที่เพียงพอและ
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
- ภาษาทางราชการ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ 
มากขึ้น 

จํานวน   20  คน/รุ่น 10,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม

 10,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม

10,000 
อบต. /กรม
ส่งเสริม

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 สนับสนุนเครื่องออกกําลังกาย
ให้แก่ หมู่ที่  1-13  

เพื่อสนับสนุนเครื่องออกกําลัง
กายให้ประชาชนได้ใช้เพื่อ
สุขภาพ 

เครื่องออกกําลังกาย
จํานวน 13 ชุด 

300,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

 300,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

300,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีเครื่องออก
กําลังกายที่เหมาะสม 

สํานักปลัด 

4 จัดทําป้ายชื่อและสถานที่สําคัญ  
ให้แก่ หมูที่ 1-13 

เพื่อบอกชื่อซอยและสถานที่ 
สําคัญ 

จํานวน 150 ป้าย 100,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 100,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

100,000 
อบต. /กรม
ส่งเสริม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 10 

เพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวก 
แก่บุคคลต่างถิ่น 

กองช่าง 

5 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก 
ผู้ด้อยโอกาส ในหมู่ที่ 1-13 

เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนได้
มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนใน
ระดับสูงขึ้น 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-13 100,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

 100,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

100,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

เยาวชนได้รับ
สิทธิด้าน
การศึกษา
เพิ่มขึ้นปีละไม่
น้อยกว่า  20 
คน 

เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษา
ต่อในระดับสูง 

สํานักปลัด 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๒               
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

6 การสร้างปรับปรงุภูมิทัศน์ สถานที่ 
สาธารณะ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 
สนาม 
-  สวนหย่อม หมู่ที่ 3 
-  สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 6 
-  ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-13 

เพื่อส่งเสริมให้มี 
สภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 

ประชาชนในหมู่ที่ 
 1-13 

200,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

 200,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

200,000 
อบต.  

กรมส่งเสริม 

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ร้อยละ 
10 
 

 

ประชาชนในพื้นที่ 
ได้มีพื้นที่ในสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

สํานักปลัด 

 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์          

 สาธารณะ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น          

 สนาม           

 -  เครื่องเล่นสนาม ศพด.  4 ศูนย์          

 -  สถานที่พักผ่อน รร.บ้านในกริม           

 - แหล่งท่องเที่ยวในตําบลหาดยาย           

 ได้แก่ น้ําตกตาพิน , น้ําตกวังถ้ํา ,          

 น้ําตกชุมแสง ,น้ําตกควนเศียร และ          

 ที่พักสงฆ์บ้านพรรณราย 
- ลุ่มน้ําหลังสวนสะพานหัวตะเคียน ม.5 

         

7 การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กให้แก่ 
- หมู่ที่ 13 

เพื่อให้เด็กเล็กใน
พื้นที่มีโอกาส
เตรียมความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

1,000,000 
อบต./กรมส่งเสริม 

 1,000,000 
อบต./กรมส่งเสริม 

1,000,000 
อบต./กรมส่งเสริม 

เด็กก่อน
ปฐมวัยมี
พัฒนาการที่
ดีตามวัยขึ้น
ร้อยละ 20 

ลดภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

สํานักปลัด 

           



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม               

  แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

  

8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ตําบลหาดยาย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

100,000 
อบต. 

 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  30 

ทําให้ประชาชนรู้จัก
ตําบลหาดยายมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 -  หมู่ที่ 10   กรมส่งเสริม   กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม    
 (คลองธัมมัง)          
 - ฝายชะลอน้ําหมู่ที่ 

10 
         

9 การสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน กศน. ในตําบล 
หาดยาย 

เพื่อให้สถานศึกษามีความ 
พร้อมในการจัดการเรียน 

มีอุปกรณ์การเรียน 
ที่ดีขึ้น 

20,000  20,000 20,000 พัฒนาการ
ด้าน

การศึกษาดี
ขึ้นร้อยละ 

10 

ทําให้มีศักยภาพใน
การเรียน 

สํานักปลัด 

  การสอน  อบต./ กรมส่งเสริม  อบต./ กรมส่งเสริม อบต. /กรม
ส่งเสริม

 การสอนของ กศน.  

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ 
แข็งแรง มีการพัฒนาการตาม
วัย 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบล 
หาดยาย 

600,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 600,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

600,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

30 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีการ
พัฒนาการตามวัย 

สํานักปลัด 

11 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร 
กลางวันรับประทาน 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบล 
หาดยาย 

2,400,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 2,400,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

2,400,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

30

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

สํานักปลัด 

           
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม               

  แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

 

12 -โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของเยาวชน 

เด็ก เยาวชนใน
พื้นที่ตําบลหาด
ยาย  

200,000 
อบต. อบจ. 

 200,000 
อบต. อบจ. 

200,000 
อบต. อบจ. 

เยาวชน
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 

80 

เด็กและเยาวชนรู้ถึง
ความสําคัญของตนเอง 

สํานักปลัด 

13 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การแข่งขันกีฬาตําบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในตําบล
หาดยาย 

52,000 
อบต. 

 
52,000 
อบต. 

52,000 
อบต. 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคค ี

สํานักปลัด 

14  สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเพิ่ม 
ศักยภาพในตําบลหาดยาย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็น ประชาชนในตําบล
หาดยาย 

500,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 ๕๐0,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

๕๐0,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีศักยภาพที่
เกิดจากการสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมที่สร้าง 

สํานักปลัด 

 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
ตําบลหาดยาย 

การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม       ความรัก ความสามัคคีที่ 
เกิดจากการปฏิบัติจริง 

 

 - กิจกรรมการร่วมแข่งขันกีฬา 
ผู้นําท้องถิ่น อบจ.คัพ 

ที่สร้างความรักความสามัคคี       โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

 

 - กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอื่น ๆ 

ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง         

 - การจัดตั้งศูนย์กีฬาพื้นบ้าน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ         
 ประจําหมู่บ้านในตําบลหาด ทุกภาคส่วน         
 ยาย          



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒              
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

  

1๕ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของ 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
ตําบลหาดยาย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็น 
การสนับสนุนให้เกิด 
กิจกรรมที่สร้างความ 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลหาดยาย 

200,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 200,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

200,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

พัฒนาการ
ด้าน

การศึกษา 

นักเรียนและครูมี
ศักยภาพที่เกิดจาก
การสนับสนุนให้เกิด 

สํานักปลัด 

 - ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอก 
สถานที่ของ ศพด. ในตําบลหาดยาย 

รักความสามัคคทีี่เกิดจาก 
การปฏิบัติจริงโดยอาศัย 

       ของเยาวชน
ในพื้นที่มี 

กิจกรรมที่สร้าง 
ความรัก ความ 

 

 - ส่งเสริมอบรมจริยธรรมใน 
โรงเรียนพื้นที่  อบต.หาดยาย  

การมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

     การพัฒนาดี
ขึ้นร้อยละ  

สามัคคีที่เกิดจาก 
การปฏิบัติจริงโดย 

 

 ร.ร. ชุมชนวัดหาดสําราญ 
-โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น 
(กลองยาว) ร.ร บ้านในกริม 

      20 อาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 

 - โครงการสนับสนนุประเพณี 
ท้องถิ่น (มโนราห์) ร.ร. บ้านในกริม 
- สนับสนุนค่ารถรับส่งนักเรียน 
ร.ร. ประชาบุษยวิทย์ 
- ก่อสร้างห้องน้ําและอ่างน้ําสําหรับ
แปรงฟัน ศพด. บ้านสวนจันทน์ และ 
ศพด. ประชาบุษยวิทย์ 

         

 รวมทั้งสิ้น   15  โครงการ 6,282,000  6,282,000 6,282,000    
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๒ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม             

  แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

  

1 การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนใน
ตําบลหาดยาย 

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพประชาชน 

ประชาชนในเขตตําบล 
หาดยาย 

250,000 
อบต./กรมส่งเสริม 

 250,000 
อบต./ กรมส่งเสริม 

250,000 
อบต. /กรม
ส่งเสริม 

อัตราการ
เจ็บป่วย

ลดลงรอ้ยละ 
20 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 สนับสนุนงบประมาณดําเนิน
กิจกรรม 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- หมู่ที่ 1-13 
- ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อแก่ 
ประชาชนในตําบล 

ประชาชนในเขตตําบล 
หาดยาย 

100,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 100,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

100,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

อัตราการ
เจ็บป่วย

ลดลงรอ้ยละ 
20 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคต่าง ๆ ในตําบล 

สํานักปลัด 

 หาดยาย       หาดยาย  

3 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
ตําบลหาดาย 
-พัฒนาทีม EMS ของตําบลหาดยาย 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขของ 
ตําบลหาดยาย 

ประชาชนและ อสม.
ในเขตตําบลหาดยาย 

1,000,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 1,000,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

1,000,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

อัตราการ
เจ็บป่วย

ลดลงรอ้ยละ 
20 

ได้มีการเตรียมความ
พร้อมและสามารถให้ 
บริการประชาชนได้ทัน 

สํานักปลัด 

 -อบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.  
ต.หาดยาย 
-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

       ท่วงที  

4 ฒพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ตําบลหาดยาย 

  

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพประชาชนและ 
สนับสนุนการบริการ 
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน (อสม.) 

ประชาชนในเขตตําบล 
หาดยาย 

195,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 195,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

195,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

อัตราการ
เจ็บป่วย

ลดลงรอ้ยละ 
20 

ชุมชนมีความพร้อมใน
การดําเนินงานด้าน 
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

        
        

 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๒  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
รพ.สต. ในพื้นที่ตําบลหาดยาย 
-ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
-กิจกรรมประชุมประจําเดือนของชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข 
ของตําบล 

ประชาชนในเขต
ตําบลหาดยาย 
 

๕00,000 
อบต./ กรมส่งเสริม 

 ๕00,000 
อบต./ กรมส่งเสริม 

๕00,000 
อบต./ กรมส่งเสริม 

ผู้สูง 
อายุ 
เข้าร่วม 
โครงการ 
 

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการดําเนินกิจกรรม 
ด้านสาธารณสุขของ รพ. 
สต. ในพื้นที่ตําบล 

สํานักปลัด 

 - สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ          
 - โครงการห่วงใยเติมใจผู้พิการ          
 - โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก          
 - โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค          
 - กิจกรรมจัดค่ายเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
         

 - โครงการพัฒนาบูรณาการงาน รพ.
สต.ต้นแบบ 

         

           



 

 

                   
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๖๘ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒              
   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

  

ต่อ           
 - การจัดทําแผนทางเดิน

ยุทธศาสตร์ 
         

 - โครงการวิจัยสุขภาพในพื้นที่          
 - กิจกรรมคัดกรองความดันโลหิต

สูง, เบาหวาน , มะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเต้านม 

         

 - การรณรงค์ป้องกันโรคโลหิตจาง          
 - โครงการหนังสือเล่มแรกของหนู          
 - โครงการเด็กไทยใส่ใจทันต

สุขภาพ 
         

 - โครงการเติมใจให้กัน          
 - โครงการเด็กไทยทําได้ 

- เครื่องพ่น ULV 
- ปลูกป่าสมุนไพร 
- อนุรักษ์พันธุ์พืช 

         

 รวมทั้งสิ้น   5 โครงการ 2,045,000  2,045,000 2,045,000    
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒             ๖๙ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

 แนวทางที่ 3  จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 แบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่  8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการดูแลจาก 
หน่วยงานของรัฐได้อย่าง 
ทั่วถึง 

ประชาชนในตําบล 
หาดยาย 

50,000 
อบต./กรมส่งเสิรม 

 50,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

50,000 
อบต. /กรม
ส่งเสริม 

ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ดูแลจากหน่วยงาน
ของรัฐได้ 

สํานักปลัด 

         อย่างทั่วถึง  
2 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมจาก 
หน่วยงานของรัฐ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
ในพื้นที่ตําบล 
หาดยาย 

5,000,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 5,000,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

5,000,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

มีสวสัดิการ 
สังคมไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

เป็นสวัสดิการสังคม
จากหน่วยงานของรัฐ 
 

สํานักปลัด 

3 จัดสวัสดิการและส่งเสริมการทํา 
กิจกรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ผู้ป่วยเอดส์ใน 

เด็ก เยาวชน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ 

200,000  200,000 200,000 มีสวสัดิการ
สังคมไม่
น้อยกว่า 

เป็นสวัสดิการสังคม
จากหน่วยงานของรัฐ 

สํานักปลัด 

 - เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 

ตําบลได้รับสวัสดิการจาก 
หน่วยงานของรัฐ 

ในพื้นที่ตําบล 
หาดยาย 

อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 อบต./ กรม
ส่งเสริม 

อบต. /กรม
ส่งเสริม 

ร้อยละ 
50 

  

 ในพื้นที่ 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

         

 - สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส          
 - จัดศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ          

- กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่          
หาดยาย          

 รวมทั้งสิ้น   3  โครงการ 5,250,000  5,250,000 5,250,000    
 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๗๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๒              
                    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

 แนวทางที่ ๔  จัดสิทธิการครอบครองใช้ประโยน์ในที่ดินของรัฐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการจัดสิทธิการครอบครอง
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สิทธิ์ในที่ดินทํากินอย่าง
ถูกต้องตามกฏหมาย 

พื้นที่หมู่ที่  ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๒๐0,000 
อบต. 

กรรมส่งเสริม 

 ๒๐0,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

๒๐0,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ประชาชน
เข้าร่วม

โครงการไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 30 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการดูแลจาก
หน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

           
           
 รวมทั้งสิ้น   ๑  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๓                ๗๑ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๓ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ เสริมสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การ 
เลือกตั้งภายในตําบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การใช้สิทธิเลือกตั้งแก่ 
ประชาชน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
และมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

๒ โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้เกี่ยวกับประชา 

จัดอบรมเสริมสร้างความรู ้
เกี่ยววกับประชาธิปไตย 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีส่วนร่วมและมี
ความรู้เกี่ยวกับการ 

สํานักปลัด 

 และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนภายในตําบล 

ธิปไตย  อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 อบต./ กรม
ส่งเสริม 

อบต. /กรม
ส่งเสริม 

 ปกครองระบอบประชา 
ธิปไตย 

 

           
 รวมทั้งสิ้น  ๒  โครงการ 300,000  300,000 300,000    

 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓                ๗๒ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ 
                    
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 แนวทางที่ 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 ก่อสร้างทางลาด ป้ายสัญลักษณ์
และการบริการข้อมูลข่าวสารให้ 
ผู้พิการ 

เพื่อเป็นการอํานวยความ 
สะดวกให้กับคนพิการ 

คนพิการและประชาชน
ในตําบลหาดยาย 

100,000 
อบต. /กรม
ส่งเสริม 

 100,000 
อบต./กรม
ส่งเสริม 

100,000 
อบต./กรม
ส่งเสริม 

มีสวสัดิการสังคม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

10 

คนพิการและประชาชน
ได้รับการอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น 

สํานักปลัด 

2 การก่อสร้างห้องน้ําและที่จอด
รถสําหรับผู้พิการ 

เพื่อเป็นการอํานวยความ 
สะดวกให้กับคนพิการ 

คนพิการและประชาชน
ในตําบลหาดยาย 

250,000  250,000 250,000 มีสวสัดิการสังคม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

10 

คนพิการและประชาชน
ได้รับการอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น 

สํานักปลัด 

    อบต./ กรม
ส่งเสริม

 อบต./ กรม
ส่งเสริม

อบต. /กรม
ส่งเสริม

   

3 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้  
-โครงการชุมชนห่างไกลยา 
เสพติด หมู่ที่ 1-13 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความรู้ในเรื่องของการเฝ้า 
ระวังความปลอดภัยและ 

ประชาชนนในพื้นที่ 
หาดยาย 

130,000  130,000 130,000 สถิติอาชญากรรม 
และอัตราการ
ตายจากอุบัติ 

เหตุลดลงรอ้ยละ 
10 

ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรื่องของการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มี 

สํานักปลัด 

 - โครงการชุมชนห่างไกลยา 
เสพติดหมู่ที่ 1 – 13 

พัฒนาคุณภาพชวีิตให้มี 
คุณภาพ 

 อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 อบต./ กรม
ส่งเสริม 

อบต. /กรม
ส่งเสริม 

 คุณภาพ  

 - อบรมเฝ้าระวังไฟป่า          
 - การรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
         

           
 



 

 

                  ๗๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 แนวทางที่ 2 ป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและ 
วาตภัยอี่น ๆ ในเขตพื้นที่ 
ตําบลหาดยายประสบปัญหา 

เพื่อป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ 
ประชาชนรวมถึงการ 
บรรเทาปัญหาภัยที่เกิด 
ขึ้นในพื้นที่ตําบล 

ประชาชนในพื้นที่หาดยาย 100,000 
อบต./กรม
ส่งเสริม 

 100,000 
อบต./กรม
ส่งเสริม 

100,000 
อบต./กรม
ส่งเสริม 

ความ
รวดเร็วใน

การ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50 

ป้องกันและรักษาความ 
สงบเรียบร้อยของประชาชน 
รวมถึงการบรรเทาปัญหาภัย 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หาดยาย 

สํานักปลัด 

 อุทกภัยและวาตภัย อื่น ๆ          
5 การสนับสนุนกิจกรรม ชรบ. 

อปพร.อพป.  ตชต. ทั้งตําบล 
-จัดตั้งชุดรักษาความสงบ 
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 300 คน ๓00,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

 ๓00,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

๓00,000 
อบต./ กรม
ส่งเสริม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ร้อยละ 2 

ของ
ประชากร  

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

         

๖ จัดซื้อเรือขนาดใหญ่พร้อม
เครื่องยนต์ หมู่ที่ 5 

เพื่อไว้ใช้ขนสัมภาระ 
และช่วยชีวิตขณะเกิด
อุทกภัย 

เรือพร้อมเครื่องยนต์ 
จํานวน  1 ลํา 

100,000  100,000 100,000 ความ
รวดเร็วใน

การ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50 

ประชาชนมีความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 

    อบต./ กรม
ส่งเสริม

 อบต./ กรม
ส่งเสริม

อบต. /กรม
ส่งเสริม

   

 รวมทั้งสิ้น   ๖   โครงการ ๙๘๐,๐๐๐  ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐    
                   



 

 

๗๔ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่   ๘ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล 

เพื่อเพิ่มพูนให้ความรู้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 

จัดส่งคณะผู้บริหาร, 
สมาชิก สภา อบต. 
พนักงาน อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

   เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการต่าง ๆ 

กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม    

๒ โครงการจัดอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้นําชุมชน กลุ่ม
องค์กรในชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต./อบจ. 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต./อบจ. 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต./อบจ 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

๓ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวก ตําบลหาดยาย ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับการอํานวย สํานักปลัด 
  ในการให้บริการแก่ 

ประชาชนในรูปแบบของ
การเข้าถึง 

 อบต.  
กรมส่งเสริม 

 อบต.  
กรมส่งเสริม 

อบต.  
กรมส่งเสริม 

ได้รับการ
บริการอยา่ง
ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

ความสะดวกในการรับบริการ 
จาก อบต. 

 

 รวมทั้งสิ้น   ๓  โครงการ 900,000  900,000 900,000    
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๗๕ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร               
 แนวทางที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานองค์กรให้แก่ประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการบริการข่าวสารภายใน
ตําบล 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ 
เติมศูนย์หมู่บ้าน, ป้อมยาม
ประจําหมู่บ้าน 

- จัดซื้อ/ซ่อมแซมเครื่อง 
ขยายเสียงพร้อมลําโพง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

หมู่บ้านในตําบล 
หาดยาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

ประสิทธิภาพ
การับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของ
ประชาชนใน
พื้นที่เพิ่มเพิ่ม 
ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

 - ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ 
กระจายข่าว 

         

 - ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ 
อ่านหนังสือพิมพ์ 

- สนับสนุน 
ระบบสื่อสาร ที่ศูนย์บริการ
หมู่บ้าน จานดาวเทียม ทีวี 

- ส่งเสริมการ 
โทรคมนาคม สัญญาณ
โทรศัพท์ หมู่ที่ 1-13 

         

 - ติดตั้งทีวี เครื่องเสียง 
กล้องวงจรปิด 

         

           
 
 



 

 

                  ๗๖ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร               
 แนวทางที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานองค์กรให้แก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ 
อบต. 

เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานและ 
อํานวยความสะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สิ่งก่อสร้าง 
ณ ที่ทําการ อบต. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ.  
กรมส่งเสริม 

ประสิทธ ิ
ภาพใน 

งานบริการ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

สร้างบรรยากาศ ความพึง
พอใจแก่พนักงาน และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

 - ก่อสร้างห้องน้ํา ต่อผู้มาติดต่อ         
 - ก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ 
ราชการ         

 - ก่อสร้างถนนคสล.          
 - ก่อสร้างลานกีฬา          
 - ต่อเติม/ปรับปรุง

อาคารสํานักงาน 
         

 - ก่อสร้างห้องประชุม          
 - ก่อสร้างอาคารเก็บ 

พัสดุ 
         

 - ขุดลอกคูระบายน้ํา 
บริเวณสํานักงาน ฯลฯ 

- ป้าย อบต. หน้า
สํานักงาน อบต. 

- รั้ว อบต. 

         

           
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๗๗ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘               
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานองค์กรให้แก่ประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๓ โครงการจัดทําแผนพัฒนา 
- แผนพัฒนาสามปี 
- แผนยุทธสาศตร์การ 
พัฒนา 

เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงาน  
ของ อบต. 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดประชาคมแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนดําเนินงาน ติดตาม 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

๕๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

ประสิทธ ิ
ภาพในการ 
จัดทําแผนฯ 
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ  50 

เพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 - ติดตามและประเมินผล 
แผน 

 และประเมินผลแผน        

๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มประ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.. อบจ. 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

ประสิทธ ิ
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

  สิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จําเป็นในการบริหารงาน กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 50 

 กองช่าง 

๕ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มประ 

รถยนต์ตรวจการณ์จํานวน  ๗๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ประสิทธ ิ
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

องค์กรมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพในการ 

สํานักปลัด 

  สิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานขององค์กร 

๑  คัน อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

 อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

อบต. อบจ. 
กรมส่งเสริม 

เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 50 

ปฏิบัติงาน  

๖ โครงการจัดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ทชมุชน 

เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

ตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
ตําบล 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๓๐,๐๐๐ 
 อบต. อบจ. 

๓๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

ประสิทธ ิ
ภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

องค์กรมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพในการ 

สํานักปลัด 

  ของการสื่อสาร  กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 50 

ปฏิบัติงาน  

 รวมทั้งสิ้น   6  โครงการ 6,๐๘๐,๐๐๐  ๖,๐๘๐,๐๐๐ ๖,๐๘๐,๐๐๐    
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๗๘ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔               
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพาณิชยกรรม การส่งเสริมทางเกษตร รวมถึงการให้ความรู้ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรและการบํารุงดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ทางการเกษตร 
- เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมมอเตอร์ 

เพื่อพัฒนาด้านการประกอบ 
อาชีพการเกษตร 

จ้ดซื้อเครี่องมือ 
เครื่องใช้ด้านการเกษตร 

10๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 100,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

10๐,๐๐๐ 
อบต.อบจ. 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 20 

สร้างงาน เสริมสร้างรายได้ สํานักปลัด 

 - เครื่องพ่นยา   กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม    
 - เครื่องสูบน้ํา          
๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษา 

ดูงานด้านการเกษตรแก่ผู้นําชุมชน 
และเกษตรกร 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ศึกษาดูงานแก่ผูน้ํา
ชุมชนและเกษตรกร 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 20 

สร้างงาน เสริมสร้างรายได้ สํานักปลัด 

 - กองทุนหมุนเวียนการเกษตร   กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม    
 - ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้          
 - กองทุนฟื้นฟูการเกษตร          
 - ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้          
 - อบรมการทําปุ๋ย          
๓ โครงการสนับสนนุงบประมาณให้ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน 
ของศูนย์ถ่ายทอดฯ 

เพื่อเป็นเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

ผลการ
ประเมิน
ศูนยอ์ยู ่

เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร เพิ่มความรู้ 

สํานักปลัด 

 การเกษตรประจําตําบล   กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม ในเกณฑ์ ความเข้าใจในการบริหาร  
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ       ดี งานของศูนย์ฯ  
 - ก่อสร้าง/จัดตั้งที่ทําการศูนย์          
 - แทรกแซงราคาผลผลิตทาง

การเกษตร 
         

           



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒                ๗๙ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔               
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพาณิชยกรรม การส่งเสริมทางเกษตร รวมถึงการให้ความรู้ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรและการบํารุงดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 
โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมกระจาย
สินค้า (DC) เพื่อการค้าชายแดน 

เพื่อเป็นแหล่งผลิตและ
เก็บรักษา กระจายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ตําบลหาดยาย 130,040,000 
กรมส่งเสริม  130,040,000 

กรมส่งเสริม 
130,040,000 

กรมส่งเสริม 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 20 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สํานักปลัด  
กองช่าง 

5 สนับสนุนงบประมาณในโครงการ 
ส่งเสริมอาชีพ พร้อมให้ความรู้ในการ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความ 
รู้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ 

หมู่บ้านในตําบล 
หาดยาย 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

ประชาชน 
มีรายได้ 

ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
ได้รับความรู้ และเพิ่มรายได้ 

สํานักปลัด 

 ประกอบอาชีพแก่ประชาชน/ผู้สูงอายุ ประชาชน  กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม เพิ่มขึ้น ได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดี  
 ผู้พิการ   พัฒนาชุมชน  พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน ร้อยละ พัฒนาเศรษฐกิจ  
 - ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ       20   
 - การทําผ้าบาติก กรอบรูป          
 - การนวดแผนไทย          
 - ฝึกอาชีพจักสาน ผูกผ้า          
 - ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า           
 เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล          
 - ทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ          
 - ทําน้ํายาล้างจาน          
 - ทําขนมไทย แปรรูปผลไม้           
 - เลี้ยงสัตว์            
 - ปลูกพืช ผักสวนครัว พืข 

สมุนไพร 
         

 -  ร้านค้าชุมชน          
 - กลุ่มสวัสดิการชุมชน          
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ          
 รวมทั้งสิ้น  ๕  โครงการ 130,540,000  130,540,000 130,540,000    



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๘๐ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ 
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 1,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

1,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชน
เข้าร่วมไม ่
น้อยกว่า 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 - แห่พระแข่งเรือชิงโล่ 
พระราชทาน (วัดหาดสําราญ) 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว 

วัดหาดสําราญหมู่บ้าน
,โรงเรียน เพื่อส่งเสริม 

กรมส่งเสริม  
 

กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม ร้อยละ 50 ประเพณีท้องถิ่น 
ให้ดํารงสืบไป 

 

 - ลอยกระทง หมู่ที่ 1-13 
- ป้ายบอกทางไปสถานที่ 

 อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

       

 ท่องเที่ยว น้ําตก  ภายในตําบลหาดยาย        
           
๒ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่   8 
โครงการเรือพายปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่  8 
 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 
 

 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ประชาชน
เข้าร่วมไม ่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป 

สํานักปลัด 

๓ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  12  
โครงการเรือพระบก 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สนันสนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่   12 
 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

 
 

 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

60,000 
อบต. 

กรมส่งเสริม 

ประชาชน
เข้าร่วมไม ่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป 

สํานักปลัด 

 รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ 1,๑๒๐,๐๐๐  1,๑๒๐,๐๐๐ 1,๑๒๐,๐๐๐    



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔                ๘๑ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  
              
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม               
 แนวทางที่ 1 สร้างจิตสํานึก รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน, วัด, 
สํานักสงฆ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยการ
ธรรมชาติ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนใน 
ประชาชนในการ
อนุรักษ์ รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุนงบ 
ประมาณให้แก่ 
หมู่บ้าน, วัด,  
สํานักสงฆ ์

๓,0๐๐,๐๐๐ 
 อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

 ๓,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

๓,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

ประชาชน
เข้าร่วมไม ่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

หมู่บ้าน, วัด, สํานักสงฆ์
มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

 - ปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม         
 - ปรับปรุงคุณภาพดิน          
 - ปลูกหญ้าแฝก          
 - ปรับปรุงที่ทําการล่องแพเชิง

อนุรักษ์ หมู่ที่ ๕ 
         

 - อบรมให้ความรู้และจัดตั้ง          
 กลุ่มอนุรักษ์, ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์          
 - ก่อสร้างศาลาที่พกัริมทาง          
 - โครงการป่ารักษ์น้ํา ม.11 

 
         

 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔                ๘๒ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  
              
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม               
 แนวทางที่ 1 สร้างจิตสํานึก รณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

2 
โครงการบํารุงรักษาป่าเทิดพระเกียรติฯ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ของประประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้บริเวณป่า
เฉลิมพระเกียติภายใน 
พื้นที่หมู่ที่  8 

30,000 
อบต. 
อบจ. 

 
30,000 
อบต. 
อบจ. 

30,000 
อบต. 
อบจ. 

พื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 10 

ประชาชนมีจิตสาํนึก
หวงแหนสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 

3 
โครงการบํารุงรักษาป่าเทิดพระเกียรติฯ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ของประประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้บริเวณป่า
เฉลิมพระเกียติภายใน 
พื้นที่หมู่ที่ 12 

30,000 
อบต. 
อบจ. 

 
30,000 
อบต. 
อบจ. 

30,000 
อบต. 
อบจ. 

พื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 10 

ประชาชนมีจิตสาํนึก
หวงแหนสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 6 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ของประประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้บริเวณป่า
เฉลิมพระเกียติภายใน 
พื้นที่ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

สวนป่า 
องค์การ

อุตสาหกรรมป่า
ไม้ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

สวนป่า 
องค์การ

อุตสาหกรรมป่า
ไม้ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ 
กรมส่งเสริม 

สวนป่า 
องค์การ

อุตสาหกรรมป่า
ไม้ 

พื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 10 

ประชาชนมีจิตสาํนึก
หวงแหนสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 

           
 รวมทั้งสิ้น   4  โครงการ 3,๑๖0,000  3,๑๖0,000 3,๑๖0,000    



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔                ๘๓ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ 
                    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ กําจัดขยะภายในตําบล เพื่อส่งเสริมการกําจัด/
ทิ้งขยะให้ถกที่และถูก 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
จัดซื้อถังขยะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต. อบจ. 

รถขยะที่
ตรงตาม 

หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย มลภาวะเป็นพิษ 

สํานักปลัด 

 - ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ 
ไร้มลพิษ 

วิธี รถเก็บขยะ กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม มาตรฐาน ลดดลง กองช่าง 

           
 - จัดซื้อรถขยะ,จัดซื้อถัง

ขยะ 
         

 - ขยะแลกไข่ 
- ธนาคารขยะ 

         

           
 รวมทั้งสิ้น   1  โครงการ 3,000,000  3,000,000 3,000,000    

 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๘๔ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖              
  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูภุมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน 

5,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 5,0๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

5,0๐๐,๐๐๐ 
อบต 

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 ภายในตําบลหาดยาย 
- ทําบุญปีใหม่หมู่ที่ ๑-13 

รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

     ร้อยละ 
50 

ประเพณีท้องถิ่นให้
ดํารงสืบไป 

 

๒ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด 
ประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน 

30,000 
อบต. 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 ภายในตําบลหาดยาย 
- ทําบุญกลางบ้านหมู่ที่ 3 

รวมทั่งอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

หมู่ที่ 3     ร้อยละ 
50 

ประเพณีท้องถิ่นให้
ดํารงสืบไป 

 

๓ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน  

100,000 
อบต. อบจ. 

 100,000 
อบต. อบจ. 

100,000 
อบต. อบจ. 

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 ภายในตําบลหาดยาย 
- แข่งแพเฉลิมพระเกียรติฯ

ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 10 

รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

หมู่ที่ 10     ร้อยละ 
50 

ประเพณีท้องถิ่นให้
ดํารงสืบไป 

 

           
 
 
 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๘๕ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖              
  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 โครงการวันลอยกระทงหมู่ที่ 12 เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่  12 

200,000 
อบต.  

 

200,000 
อบต.  

200,000 
อบต.  

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป 

สํานักปลัด 

๕ โครงการกลองยาว เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนบ้าน 
ในกริม 

600,000 
อบต.  

 
 

600,000 
อบต.  

600,000 
อบต.  

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป 

สํานักปลัด 

๖ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณ
แก่วัดหาดสําราญ, สํานักสงฆ์ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต. 

ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

 เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
- สงกรานต์ 

รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญ 
ท้องถิ่น 

วัดหาดสําราญ, 
สํานักสงฆ ์

     ประเพณีท้องถิ่นให้ 
ดํารงสืบไป 

 

 - ผู้สูงอายุ            
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๘๖  
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

 
 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

ต่อ ส่งเสริม, สนับสนุนงบประมาณ
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา 

เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบ
ทอดประเพณี 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่ 

    ประชาชน
เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

สืบทอด อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณี 

สํานักปลัด 

 ท้องถิ่นภายในตําบลหาดยาย 
- กองเชียร์เรือยาว 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวมทั้งอนุรักษ์ 

หมู่บ้าน, วัด เพื่อ
ส่งเสริม 

     ท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป  

 - วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อ 
แห่งชาติ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

       

   ภายในตําบล 
หาดยาย 

       

รวมทั้งสิ้น    ๖  โครงการ ๖,๐๓๐,๐๐๐  ๖,๐๓๐,๐๐๐ ๖,๐๓๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒                ๘๗ 
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ 

                   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

แนวทางที่ 1  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันปราบรามการทุจริต 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

 
 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1  สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็น 
การสนับสนนุให้เกิดกิจกรรม

ประชาชนใน
ตําบลหาดยาย 

500,000 
อบต. 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

สถิติอาช 
ญากรรม 
ลดลง 

ประชาชนมีศักยภาพ 
ที่เกิดจากการสนับ 

สํานักปลัด 

 - โครงการฝึกอาชพีให้แก่ผู้ 
ติดยาเสพติด 

ที่สร้างความรักความสามัคคี 
ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

 กรมส่งเสริม  กรมส่งเสริม กรมส่งเสริม  สนุนให้เกิดกิจกรรม 
ที่สร้างความรักความ 

 

 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

      สามัคคีที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติจริงโดยอาศัย 

 

 - ก่อสร้างลานกีฬา 
- ติดตั้งกล้อง CCTV 

       การมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

 

 รวมทั้งสิ้น   1  โครงการ 500,000  500,000 500,000    



 

 

                ๘๘ 

โครงการเกนิศกัยภาพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน คสล  หัวตะเคียน-ในกริม 
(หมู่ที่  ๗, ๘ เชื่อมตําบลวังตะกอ หมู่ที่ ๑๒) 

เพื่อให้ประชาชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการใช้เส้น 
ทางคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,750 ตร.ม. 

๒,๙๐๐,000 ๒,๙๐๐,000 ๒,๙๐๐,000 ประชาชนได้รับความสะดวกใน 
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหาดยาย- 
ท่ามะพลา  (หมู่ที่  ๓,๔ ต.หาดยาย หมู่ที่ 
9 ต.ท่ามะพลา) 

เพื่อให้ประชาชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการใช้เส้น 
ทางคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 350  
เมตร 
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,750 ตร.ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวกใน 
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหาดยาย- 
วังตะกอ (หมู่ที่ ๕ ต.หาดยาย  หมู่ที่ 10 
ต.วังตะกอ) 

เพื่อให้ประชาชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการใช้เส้น 
ทางคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 3๙0  
เมตร 
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า  1,๙๕๐ ตร.ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวกใน 
การใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหาดยาย- 
ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่  ๗  -  หมู่ที่  ๙ 
หมู่ที่  ๑๒     (หมู่ที่  ๗,๙,๑๒    หมู่ที่  ๒  
ต.ปังหวาน) 

เพื่อให้ประชาชาชนได้รับ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  
๗,๐๐๐  เมตร 
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า  35,000 ตร.ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหาดยาย-ในกริม 
(หมู่ที่  ๗ ต.หาดยาย เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ 
ต.วังตะกอ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๐ 
เมตร 
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อย
กว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
     



 

 

              ๘9 

โครงการเกนิศกัยภาพ 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแหลมปาย-ทอน
จันทน์ (หมู่ที่ ๖, ๑๑ ต.หาดยาย เชื่อม 
หมู่ที่  ๑๖ ต.บ้านควน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๕ 
เมตร ผิวจราจรลาดยางไม่
น้อยกว่า  ๑,๙๕๐ ตร. ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควน
ตายใย-บ้านในช่อง ม.12 ต.วังตะกอ 
เชื่อมหมู่ที่ 8 ,9 ต.หาดยาย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 0.03 เมตร 

2,539,000 2,539,000 2,539,000 ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

อบต.หาดยาย 
อบต.วังตะกอ 
อบจ. 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลอง
ระ-หินช้างสี ม.13 ต.วังตะกอ เชื่อมหมู่ที่ 
9 ต.หาดยาย  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 0.03 เมตร 

2,539,000 2,539,000 2,539,000 ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

อบต.หาดยาย 
อบต.วังตะกอ 
อบจ. 

 รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ 12,298,000 12,298,000 12,298,000   

 

 
 
 
(นายธเรวชัร  อบแพทย)์  

            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย   
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          ๙๐ 

ส่วนที ่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนานั้น      คือการประเมินว่ามีการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่าง 
แท้จริงเพียงใด   และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนพัฒนาได้     ในขณะเดียวกันก็สามารถ 
เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้ 
   
 ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมได้นั้น    จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทาง 
การพัฒนาก่อน     เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์          ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน 
แนวทางใด    บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ดังนั้นในขั้นต้น   องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง   อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล 
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 
๖.๑  การกําหนดวิธกีารตดิตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย         โดยใช้รูปแบบรายงานตามที่กรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  ดังนี้ 
 ๑.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา    
ใช้แบบรายงาน  แบบที ่ ๑  การประเมินการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.  แบบติดตามแผนพัฒนา 
ใช้แบบรายงาน  แบบที ่ ๒   แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
ใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คอื 
 ๓.๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ๓.๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 ๓.๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
(รายละเอียดแบบติดตามและประเมินผลในภาคผนวก) 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

         ๙๒ 
แบบที่ ๑  แบบช่วยกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 

คําชีแ้จง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทําการ 
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
............................................................................................................................................................ 

ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  …………………………………………………. 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินงาน 
ไม่มี 

การดาํเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖..มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 



 

 

 
         ๙๓ 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําชีแ้จง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนพฒันาสามปีโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนิน 
งานทุกๆ ๓ เดือน   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  ………………………………………… 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
( ๑ )   ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)   ( ๒ )   ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
( ๓ )   ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)  ( ๔ )   ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสามป ี
๓.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามป ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕.. ปี ๒๕.. ปี ๒๕.. รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม      

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร      

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริม การลงทุน พาณิชย 

กรรมและการท่องเท่ียว 
     

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม      

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล      

รวม      



 

 

 
           ๙๔ 
 
๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี๑  พ.ศ.๒๕.. ปีท่ี๒  พ.ศ.๒๕.. ปีท่ี๓  พ.ศ.๒๕.. รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม      

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร      

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริม การลงทุน พาณิชย 

กรรมและการท่องเท่ียว 
     

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม        

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

        

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล         

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            ๙๕ 

 
๑. ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาสามป…ี……………..... 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการที่

แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 

            

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร             

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชย 

กรรมและการท่องเท่ียว 

            

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม             

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล 

            

รวม             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            ๙๖ 
 
๖.  การเบกิจา่ยงบประมาณป…ี………………… 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวน
เงิน 

ร้อยละ 
จํานวน
เงิน 

ร้อยละ 
จํานวน
เงิน 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม       
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเท่ียว 

      

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล       
รวม     

 
ส่วนที่  ๓  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
๗.  โครงการที่ได้รบัเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิประจําป…ี……………………. 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม     
 
 
ส่วนที่  ๔  ปญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

          ๙๗ 
 

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
คําชีแ้จง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง    โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ทีกํ่าหนดไว้  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  ……………………………………….. 
๒.  วัน/เดือน/ปทีี่รายงาน ………………………. 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี …………………… 
๓.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผน  และจาํนวนโครงการที่ไดป้ฏบิตั ิ
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม   
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเท่ียว 

  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
  

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสําคัญของรัฐบาล   
รวม   

 

ส่วนที่  ๓  ผลการดาํเนินงาน 
๔.  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก % พอใจ % ไม่พอใจ % 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
 



 

 

 
             ๙๘ 
 
 
๕.  ผลการดําเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี่ ………………………………………………………………………………………………… 
๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

๒)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 

ก่อนดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลังดําเนินการ 
(จํานวน) เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
             ๙๙ 

 
แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คําชีแ้จง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ   (    )   ชาย   (    )   หญิง 
๒.  อายุ  (    )   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี  (    )   ๒๐ – ๓๐ ปี  (    )   ๓๑ – ๔๐ ปี  
  (    )   ๔๑ – ๕๐ ปี  (     )   ๕๑ – ๖๐ ปี  (    )   มากกว่า ๖๐ ปี 
๓.  การศกึษา (     )   ประถมศึกษา  (    )   มัธยมศึกษา  (    )   อนุปริญญา 
  (    )   ปริญญาตรี  (    )   สูงกว่าปริญญาตร ี  (    )   อ่ืนๆ 
๔.  อาชพีหลกั (    )   รับราชการ  (    )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (    )   ธุรกิจสว่นตัว             
  (     )   รับจ้าง   (    )   นักเรียนนักศึกษา  (    )   เกษตรร 
  (    )   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................................... 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ทา่นมคีวามพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

 
 
 
 
 



 

 

 
           ๑๐๐ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์
คําชีแ้จง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
แต่ละยุทธศาสตร์  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ   
............................................................................................................................................................ 

ยุทธศาสตรด์้าน………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ   (    )   ชาย   (     )   หญิง 
๒.  อายุ  (    )   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี  (    )   ๒๐ – ๓๐ ปี   (     )   ๓๑ – ๔๐ ปี       
  (    )   ๔๑ – ๕๐ ปี  (    )   ๕๑ – ๖๐ ปี   (    )   มากกว่า ๖๐ ปี 
๓.  การศกึษา (     )   ประถมศึกษา  (    )   มัธยมศึกษา   (    )   อนุปริญญา 
  (    )   ปริญญาตรี  (    )   สูงกว่าปริญญาตร ี   (    )   อ่ืนๆ 
๔.  อาชพีหลกั (    )   รับราชการ  (    )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )   ธุรกิจสว่นตัว 
  (     )   รับจ้าง   (    )   นักเรียนนักศึกษา   (    )   เกษตรร 
  (    )   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................................... 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หากใหท้่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการ 

พฒันาดา้น…………………………………………… 
2. โดยใหค้ะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของทา่นเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 


