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ส�วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐาน 
 

 ๑. สภาพภูมิศาสตร! 
 

  ด�านท่ีตั้ง  
เทศบาลฯ ต้ังอยู�ทางทิศเหนือของอําเภอบ�านโป�ง ระยะทางจากอําเภอประมาณ ๒๕ 

กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖๕ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ๐.๙๑ ตารางกิโลเมตร 
 

  อาณาเขตติดต�อ 
   ทิศเหนือ ติดต�อกับ ตําบลทุ�งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   ทิศใต�  ติดต�อกับ ตําบลกรับใหญ� อําเภอบ�านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต�อกับ ตําบลทุ�งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ตําบลสนามแย� อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะประเทศโดยท่ัวไปเป9นท่ีราบลุ�ม พ้ืนดินอุดมสมบูรณ:เหมาะแก�การทํา
การเกษตร เช�น การปลูกอ�อย การปลูกข�าวโพด และการเลี้ยงสัตว: 
 

  สภาพภูมิอากาศ  
   ส�วนใหญ�ได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ลมมรสุมตระวันออกเฉียงเหนือ 
และลมพายุฤดูร�อน ซ่ึงแบ�งได� ๓ ฤดู ได�แก� 
   ฤดูร�อน  เดือนกุมภาพันธ: – เดือนเมษายน 
   ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
 

  สภาพเศรษฐกิจ 
   ส�วนใหญ�ประกอบออาชีพค�าขาย และอาชีพเกษตรกรรม 
 

  เขตปกครองและประชากร 
   - พ้ืนท่ีเขตปกครองของเทศบาล คือ พ้ืนท่ีบางส�วนของหมู� ๙ ตําบลกรับใหญ� อําเภอ
บ�านโป�ง จังหวัดราชบุรี  
   - จํานวนประชากร ท้ังสิ้น ๑,๗22 คน แยกเป9นชาย ๘44 คน หญิง 878 คน 
จํานวนครัวเรือน 716 ครัวเรือน  
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แผนท่ีชุมชน 
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 ๒. ข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล  
 

ลักษณะทางด�านโครงสร�าง 
  ๑. การคมนาคม 
   สามารถติดต�อจังหวัดใกล�เคียงได�อย�างสะดวกทางรถยนต: โดยมีเส�นทาง ดังนี้ 
    - ถนนสายลูกแก - ห�วยกระบอก 
    - ถนนสายกําแพงแสน - ห�วยกระบอก 
    - ถนนสายบ�านหนองโพธิ์ - ห�วยกระบอก 

     ถนนภายในเขตเทศบาลฯ มีสภาพดี เป9นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟQลท:ติก 
  ๒. การไฟฟRา 
   ปQจจุบันการจําหน�ายไฟฟRาให�กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ อยู�ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟRาส�วนภูมิภาค อําเภอบ�านโป�ง ซ่ึงการไฟฟRาฯ สามารถให�บริการได�อย�างท่ัวถึง จํานวนหลังคาเรือน
ท่ีอยู�ภายในเขตเทศบาลฯ มีไฟฟRาใช�ครบทุกหลังคาเรือน สําหรับเทศบาลฯ ในฐานะท่ีเป9นหน�วยงานการ
ปกครองท�องถ่ิน มีหน�าท่ีรับผิดชอบการจัดให�มีไฟฟRาสาธารณะตามบริเวณริมถนนสายต�างๆ ท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ และขยายเขตไฟฟRาสาธารณะออกไปตามความจําเป9น อีกท้ังการบํารุงรักษาโคมไฟ ดวงไฟ และ
อุปกรณ:ให�อยู�ในสภาพใช�งาน  
  ๓. การประปา 
   การดําเนินกิจการประปา ปQจจุบันอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ กิจการ
ประปาท่ีนําไปใช�ประโยชน: ได�แก� ท่ีอยู�อาศัย ธุรกิจอ่ืนๆ ปQจจุบันมีการใช�น้ําประปาครบทุกหลังคาเรือน 
  ๔. การโทรคมนาคม 
   - ท่ีทําการไปรษณีย: จํานวน ๑ แห�ง 
   - ท่ีทําการองค:การโทรศัพท:แห�งประเทศไทย (ชุมสายย�อย) จํานวน ๑ แห�ง 
  ๕. การจราจร 
   การจราจรในเขตเทศบาลฯ มีถนนสายหลัง ๓ สาย คือ ถนนสายลูกแก – ห�วย
กระบอก ถนนสายกําแพงแสน – ห�วยกระบอก และถนนสายบ�านหนองโพธิ์ - ห�วยกระบอก โดยจุดตัดของ
ถนนสายหลัก คือถนนเทศบาล 1 จึงทําให�บริเวณดังกล�าวมีปริมาณการจราจรท่ีคับค่ังไปด�วยยวดยานพาหนะ
ต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในชั่วโมงเร�งด�วน และในช�วงเช�าและช�วงเย็นบริเวณตลาดสดเกียรติพงษ: ซ่ึงเป9นย�าน
ค�าขาย ถนนสายหลักของเทศบาลท้ัง ๓ สาย เป9นเส�นทางทางสําหรับผู�เดินทางไปยังจังหวัดหรืออําเภอ
ใกล�เคียง ยานพาหนะท่ีใช�สัญจรไปมาส�วนใหญ�เป9นรถยนต: รถจักรยานยนต: และรถบรรทุก 
  

  ลักษณะทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๑. ทรัพย:ยากรธรรมชาติ 
   - ทรัพยากรน้ํา 

มีลําห�วย จํานวน ๑ แห�ง ได�แก� ลําห�วยกระบอก ซ่ึงได�รับการปรับปรุงภูมิทัศน:
บริเวณริมลําห�วยให�กลายเป9นสวนสาธารณะ เพ่ือให�ประชาชนได�ใช�ประโยชน:ในการออกกําลังกายและพักผ�อน 
   - ทรัพยากรป�าไม� 
   �   มี  � ไม�มี 
   - ทรัพยากรธรณี 
   �   มี  � ไม�มี 
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  ๒. สิ่งแวดล�อม 
   ปQญหาสิ่งแวดล�อมในเขตเทศบาลฯ มาจากการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม และยัง
มีโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลฯ และในเขตใกล�เคียง จึงทําให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และยังมี
ผลมาจากการเพ่ิมจํานวนของประชาชน ซ่ึงทําให�เกิดปQญหาน้ําเสียและปQญหาขยะมูลฝอยตามมา  
 

  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
  ๑. โครงสร�างทางเศรษฐกิจ/รายได�ประชากร 
   เป9นโครงสร�างท่ีมีท้ังเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และปศุสัตว: 
  ๒. การเกษตรกรรม 
   จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๓๐๐ 
หลังคาเรือน ผลผลิตท่ีสําคัญ คือ อ�อยและข�าวโพด 
  ๓. การอุตสาหกรรม 
   ภายในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน ๑ แห�ง 
  ๔. การพาณิชยกรรม 
   สภาพการค�าขายภายในเขตเทศบาลฯ มีลักษณะเป9นการค�าปลีกและการค�าส�ง มี
ร�านค�าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ� บริเวณถนนทุกสายจะมีการเปYดร�านค�าขายเป9นจํานวนมาก  
  ๕. การท�องเท่ียว 
   มีสถานท่ีท�องเท่ียว คือ ศาลเจ�าพ�อสามภูเขา ซ่ึงจะมีการจัดงานประจําปZเป9นประจํา
ในเดือนมีนาคมของทุกปZ และถนนคนเดินห�วยกระบอกทุกวันเสาร: – วันอาทิตย:ต�นเดือน 
 

  ลักษณะทางสังคม 
  ๑. ประชากร 

 ส�วนใหญ�เป9นคนไทยเชื้อสายจีน จํานวนประชากร ท้ังสิ้น ๑,๗22 คน แยกเป9นชาย 
๘44 คน หญิง 878 คน จํานวนครัวเรือน 716 ครัวเรือน 
  ๒. การศึกษา 
   สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห�ง ได�แก� โรงเรียนชุมชน
บ�านห�วยกระบอก และโรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห�ง ได�แก� โรงเรียนเทพวิทยา 
  ๓. ศาสนา 
   ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ๘๕% และศาสนาคริสต: ประมาณ ๑๕%  
  ๔. การสาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลกรับใหญ� 
   - ร�านขายยาแผนปQจจุบัน จํานวน ๕ แห�ง 
   - ร�านขายยาแผนโบราณ จํานวน ๑ แห�ง 
 

  ลักษณะทางด�านการเมืองการบริหาร 
  การบริหารและอํานาจหน�าท่ี 
   การจัดองค:กรของเทศบาลเป9นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
ประกอบด�วย ๒ ส�วน คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลจัดเป9นรูปแบบการปกครองท�องถ่ินท่ีมี
คุณภาพสมบูรณ:แบบ สอดคล�องกับหลักการปกครองแบบกระจายอํานาจ ให�เป9นไปตามระบบประชาธิปไตย
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�ปกครองตนเอง 
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   สภาเทศบาล ประกอบด�วย สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๒ คน มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน ตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 
๔ ปZ 
   ผู�บริหาร ประกอบด�วย นายกเทศมนตรี ๑ คน รองนายกเทศมนตรี ๒ คน ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน 
  หน�าท่ีของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
   ตามมาตรา 50 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑3) 
พ.ศ.2552 ให�เทศบาลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต�อไปนี้  

๑. รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
2. ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. ปRองกันและระงับโรคติดต�อ 
5. ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
6. ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
7. ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปQญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
9. หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป9นหน�าท่ีของเทศบาล 
มาตรา ๕๑ ภายใต�ข�อบังคับแห�งกฎหมาย เทศบาลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังต�อไปนี้  
1. ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2. ให�มีโรงฆ�าสัตว: 
3. ให�มีตลาด ท�าเทียบเรือ และท�าข�าม 
4. ให�มีสุสานและฌาปณสถาน 
5. บํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6. ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ:รักษาคนเจ็บไข� 
7. ให�มีและบํารุงการไฟฟRาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
9. เทศพาณิชย: 
นอกจากนี้อํานาจท่ีจําเป9นต�องจัดทําหรืออาจจัดทําแล�ว เทศบาลยังมีหน�าท่ีในการ

จัดทําบริการสาธารณะให�เป9นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการท่ีจะกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินดําเนินการตาม
มาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ึนตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได�แก� 
   ๑. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
   ๒. การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
   ๓. การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข�าม และท่ีจอดรถ 
   ๔. การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ 
   ๕. การสาธารณูปการ 
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   ๖. การส�งเสริม การฝdก และการประกอบอาชีพ 
   ๗. การพาณิชย: และการส�งเสริมการลงทุน 
   ๘. การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
   ๙. การจัดการศึกษา 
   ๑๐. การสังคมสงเคราะห: และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู�ด�อยโอกาส 
   ๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปQญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของท�องถ่ิน  
   ๑๒. การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
   ๑๓. การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
   ๑๔. การส�งเสริมกีฬา 
   ๑๕. การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   ๑๖. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
   ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป9นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
   ๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   ๒๐. การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว: 
   ๒๒. การจัดให�มีและควบคุมการฆ�าสัตว: 
   ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป9นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัยโรง
มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
   ๒๔ .  การจัดการ  การ บํารุ ง รักษา  และการใช�ประโยชน:จากป� าไม�  ท่ี ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   ๒๕. การผังเมือง 
   ๒๖. การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
   ๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
   ๒๘. การควบคุมอาคาร 
   ๒๙. การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร�อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปRองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน 

๓๑. กิจการอ่ืนใดท่ีเป9นผลประโยชน:ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
   การแบ�งส�วนราชการเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ประกอบด�วย 
   ๑. สํานักปลัดเทศบาล 

อํานาจหน�าท่ีสํานักปลัดเทศบาล มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
เทศบาล และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป9นหน�าท่ีของกองหรือส�วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในเทศบาลให�เป9นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
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ปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย โดยมีการแบ�งส�วนราชการภายใน
เป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   - ฝ�ายอํานวยการ 
   - ฝ�ายปกครอง 
   ๒. กองคลัง 

อํานาจหน�าท่ีกองคลัง มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�าย การรับ การ
นําส�งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ�าง 
ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต�างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได�และรายจ�ายต�างๆ การควบคุมการเบิกจ�าย งานทํา
งบทดลอง ประจําเดือน ประจําปZ งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาล งานจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ทรัพย:สิน หนี้สิน เงินสะสม งานจัดเก็บภาษี ประเมินภาษี การเร�งรัดจัดเก็บรายได� การจัดทําแผนท่ีภาษี และ
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีการแบ�งส�วนราชการภายในเป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   - ฝ�ายบริหารงานคลัง 
   - ฝ�ายพัฒนารายได� 
   ๓. กองช�าง 

อํานาจหน�าท่ีกองช�าง มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทํา
ข�อมูลทางด�านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประเมินราคา 
การตรวจสอบ การก�อสร�าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก�อสร�างและ
ซ�อมบํารุง การควบคุมอาคารก�อสร�างและซ�อมบํารุง งานแผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ: อะไหล�  น้ํามันเชื้อเพลิง งานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง งานสํารวจและจัดทําแผนท่ี และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย โดยให�มีการแบ�งส�วน
ราชการภายในเป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   - ฝ�ายแบบแผนและก�อสร�าง 
   - ฝ�ายโยธา 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
อํานาจหน�าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

สาธารณสุขชุมชน ส�งเสริมสุขภาพอนามัย การปRองกันโรคติดต�อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อม และงาน
อ่ืนๆ เก่ียวกับการให�บริการด�านสาธารณสุข โดยให�มีการแบ�งส�วนราชการภายในเป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   - ฝ�ายบริหารงานสาธารณสุข 
   - ฝ�ายบริการงานสาธารณสุข 
   ๕. กองการศึกษา  

อํานาจหน�าท่ีกองการศึกษา มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนยุทธศาสตร:ทางการศึกษา ประกอบด�วยการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน ตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส�วนร�วมสนับสนุนส�งเสริมการจัดการศึกษา 
ให�โอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส�งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานภูมิปQญญาท�องถ่ิน งานกีฬา
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และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ี
ได�รับมอบหมาย โดยให�มีการแบ�งส�วนราชการภายในเป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   -  ฝ�ายบริหารการศึกษา 
   -  ฝ�ายส�งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๖. กองการประปา 

อํานาจหน�าท่ีกองการประปา มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการผลิตและ
การจําหน�ายน้ํ าประปา การติดต้ังประปา การจดมาตรวัดน้ํา การควบคุมการดําเนินการเ ก่ียวกับ
การงบประมาณรายได� รายจ�าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข�อบกพร�องต�างๆ ของการประปา และ
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยให�มีการแบ�งส�วนราชการภายในเป9น ๒ ฝ�าย ดังนี้ 
   -  ฝ�ายผลิต 
   -  ฝ�ายการเงินและบัญชี 
 

 
 

จํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
   พนักงานเทศบาล   จํานวน  ๑๗ คน 
   ลูกจ�างประจํา   จํานวน    ๓ คน 
   พนักงานจ�าง   จํานวน  2๘ คน 
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ส�วนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

 ๑. ความสัมพันธ!ระหว�างแผนพัฒนาระดับภาค 
 

 ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังกล�าว ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ได�กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ข้ันตอนและกระบวนการในการถ�ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการส�วนกลางและราชการ
ส�วนภูมิภาคไปให�แก�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไว�อย�างชัดเจนว�า 
ในอนาคตอันใกล�นี้ องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส�วนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากําลัง
มากข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปด�วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว จึงมีความจําเป9นอย�างยิ่งท่ีองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุก
แห�งจะต�องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ�ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังจาก
หน�วยงานส�วนกลางและส�วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได�รับ
มอบหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความว�า องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องเร�งกําหนดจุดหมาย
หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให�ชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตร:และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
จุดมุ�งหมายในการพัฒนาอย�างเป9นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด�าน อันเป9นการ
แสดงให�เห็นถึงความพร�อมและศักยภาพขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามท่ีราชการส�วนกลางและราชการส�วนภูมิภาคจะถ�ายโอนมาให�อย�างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร:การพัฒนาจึงถือเป9นเครื่องมือสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะช�วยสนับสนุนในการ
วิเคราะห:สภาพปQญหา/ความต�องการขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือนําไปสู�การกําหนดจุดมุ�งหมายในการ
พัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู�จุดมุ�งหมายดังกล�าวอย�างเป9นระบบ ซ่ึงจะ
ช�วยให�การกําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล�อง ประสาน และสนับสนุนในจุดมุ�งหมายร�วมกัน ซ่ึง
นอกจากจะทําให�ปQญหา/ความต�องการได�รับการตอบสนองอย�างเหมาะสมแล�ว ยังเป9นการบริหารทรัพยากรท่ีมี
อยู�อย�างจํากัดให�เกิดประโยชน:สูงสุดในขณะเดียวกันด�วย 

หลักการสําคัญท่ีถือเป9นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาก็คือ การกําหนด
จุดมุ�งหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสู�การบรรลุผลตามจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว� 
ท้ังนี้เพราะหากไม�มีจุดมุ�งหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแล�ว การบริหารงานก็จะเป9นการแก�ไขปQญหาเฉพาะหน�า
ไปเรื่อยๆ เม่ือมีปQญหาอย�างซํ้าซ�อนและไม�มีท่ีสิ้นสุดแล�ว ยังอาจทําให�ปQญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกิน
ศักยภาพและแก�ไขได� ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป9นโอกาสอันดีท่ีจะได�กําหนด
จุดมุ�งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับสภาพปQญหา ความต�องการ และศักยภาพอย�างเป9นระบบ 
ซ่ึงนอกจากจะเป9นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดแล�ว ยังเป9น
การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการถ�ายโอนภารกิจจากหน�วยงานส�วนกลางและส�วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด�วย 

 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ป5 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)    
   โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให�รัฐพึงจัดให�มี
ยุทธศาสตร:ชาติเป9นเปRาหมายการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช�เป9นกรอบในการ
จัดทําแผนต�างๆ ให�สอดคล�องและบูรณาการกัน เพ่ือให�เกิดเป9นพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เปRาหมายดังกล�าว โดย
ให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติ และต�อมาได�มีการตราพระราชบัญญัติการ
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จัดทํายุทธศาสตร:ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให�มีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตร:ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร�างยุทธศาสตร:ชาติ กําหนดวิธีการการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการจัดทําร�างยุทธศาสตร:ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดมาตรการส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนทุกภาคส�วนดําเนินการให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร:ชาติ 

เพ่ือให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร:ชาติได�แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านต�างๆ รวม ๖ คณะ 
อันประกอบด�วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติ
ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย: คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป9นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร:ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร�างยุทธศาสตร:ชาติให�เป9นไปตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ตลอดจนได�จัดให�มีการรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนและหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องอย�างกว�างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทําร�างยุทธศาสตร:ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว 

ยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป9นยุทธศาสตร:ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต�องนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให�ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน:“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป9นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช�วงเวลาดังกล�าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ! แนวโน�ม วิสัยทัศน! และเป>าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 

๑. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑ 

เป9นต�นมาได�ส�งผลให�ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด�านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได�รับการยกระดับเป9น
ประเทศในกลุ�มบนของกลุ�มประเทศระดับรายได�ปานกลาง ในด�านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส�งผลให�ประเทศไทยหลุดพ�นจากการเป9นประเทศยากจน และในด�านสิ่งแวดล�อมท่ีประเทศไทยมีข�อ
ได�เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย�างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท�าทายต�อการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปZ ๒๕๖๐ ท่ีร�อยละ ๓.๙ ถือว�าอยู�ในระดับตํ่ากว�าศักยภาพ เม่ือเทียบกับร�อย
ละ ๖.๐ ต�อปZในช�วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ�านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ:เศรษฐกิจโลกท่ียังไม�ฟijนตัวได�เต็มท่ี โครงสร�างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม�สามารถ
ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่า 
ขาดการนําเทคโนโลยีเข�ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปQญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะท่ีไม�สอดคล�องกับความต�องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช�วงวัยยังคงเป9นปQจจัยท�า
ทายสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ แม�ว�าการเข�าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ และการคุ�มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต�ยังคงมี
ปQญหาเรื่องคุณภาพการให�บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต�างกันระหว�างพ้ืนท่ี ซ่ึงเป9นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให�
ประเทศไทยยังคงมีปQญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปQญหาด�านความยากจนยังคงเป9นประเด็นท�าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให�ประชาชนมีรายได�สูงข้ึนและแก�ปQญหาความเหลื่อมล้ําอย�างยั่งยืน 
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ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ:ระยะยาวในการฟijนฟู การใช� และการรักษาทรัพยากรอย�างบูรณาการ เพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผ�านมายังขาดความชัดเจน ส�งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของประเทศยังมี
ปQญหาการใช�อย�างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย�างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปQญหาดังกล�าวข�างต�นมีสาเหตุส�วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต�อเนื่องและความยืดหยุ�นในการตอบสนองต�อความต�องการและปQญหา
ของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต�องเสริมสร�างให�เกิดความเข�มแข็ง ลด
ความขัดแย�งทางความคิดและอุดมการณ:ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม�เสมอภาค การขาดความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปQญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส�งเสริมคนในชาติให�ยึด
ม่ันสถาบันหลักเป9นศูนย:รวมจิตใจให�เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรท่ีมีสัดส�วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง จะเป9นปQจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให�การ
พัฒนาประเทศในมิติต�างๆ มีความท�าทายมากข้ึน ท้ังในส�วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู�สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน ซ่ึงจะเป9นประเด็นท�าทายต�อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู�การเป9นประเทศพัฒนาแล�ว 

 

๒. ป@จจัยและแนวโน�มท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อการพัฒนาประเทศ 
แม�ว�าประเทศไทยจะมีตําแหน�งท่ีต้ังท่ีสามารถเป9นศูนย:กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป9นประตูสู�เอเชีย แต�การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ�านหลายประเทศ ทําให�ปQญหาด�าน
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ�านยังคงเป9นความท�าทายด�านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคง
ต�องให�ความสําคัญกับปQญหาด�านความม่ันคงอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซ�อน ละเอียดอ�อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ท่ีอาจเป9นประเด็นท�าทายต�อการสร�างบรรยากาศความไว�วางใจระหว�างรัฐกับประชาชนและระหว�าง
ประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร�างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสู�การแก�ปQญหาความขัดแย�ง
ระหว�างกลุ�มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต�างกันอย�างยั่งยืน นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจท่ีอาจก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู�ระบบหลายข้ัวอํานาจหรือเกิด
การย�ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
ขณะท่ีองค:กรท่ีไม�ใช�รัฐ อาทิ องค:การระหว�างประเทศและบรรษัทข�ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนด
กฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ:และมาตรฐานสากลต�างๆ ท้ังในด�านความม่ันคงและเศรษฐกิจ รวมท้ังการ
รวมกลุ�มเศรษฐกิจและการเปYดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู�ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก�อให�เกิดความเสี่ยงด�าน
อาชญากรรมข�ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปQญหายาเสพติด การค�ามนุษย: และการลักลอบเข�าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน: และความก�าวหน�าทาง
วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีท่ีได�รับการพัฒนาอย�างก�าวกระโดดจะก�อให�เกิดนวัตกรรมอย�างพลิกผัน อาทิ 
เทคโนโลยีปQญญาประดิษฐ: อินเทอร:เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห:ข�อมูลขนาดใหญ� หุ�นยนต:และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม� และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย�างแนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีอย�างก�าวกระโดด
เหล�านี้ คาดว�าจะเป9นปQจจัยสนับสนุนหลักท่ีช�วยทําให�เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน�มท่ีจะกลับมา
ขยายตัวได�เข�มแข็งข้ึน แนวโน�มสําคัญท่ีจําเป9นต�องมีการติดตามอย�างใกล�ชิด อาทิ การรวมกลุ�มทางการค�าและ
การลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข�งขันท่ีคาดว�าจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสร�าง
ความหลากหลายของสินค�าและบริการท่ีตอบโจทย:รูปแบบชีวิตใหม�ๆ 
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว�าจะเข�าสู�การเป9นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปZ 
๒๕๗๔ จะก�อให�เกิดโอกาสใหม�ๆ ในการตอบสนองความต�องการของกลุ�มผู�บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเนื่อง รวมท้ังการคาดการณ:ว�าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ประชากรในประเทศไทยจะมีช�วงอายุท่ีแตกต�างกันและจะมีกลุ�มคนช�วงอายุใหม�ๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส�งผลต�อ
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต�างกัน ดังนั้นการเตรียมความพร�อมของประชากรให�มีคุณภาพและการนํา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป9นความท�าทายสําคัญในระยะต�อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร�างประชากรท่ีเข�าสู�สังคมสูงวัย อาจทําให�เกิดความต�องการ
แรงงานต�างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปQจจัยด�านการเปYดเสรีในภูมิภาคและ
ความก�าวหน�าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งในภูมิภาคจะทําให�การเคลื่อนย�ายแรงงานและการย�ายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเป9นปQจจัยสําคัญท่ีจะทําให�เกิดการเคลื่อนย�ายประชากรเข�าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ�มประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน�มในการเคลื่อนย�ายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลก
สูงข้ึน ท้ังนี้ การย�ายถ่ินส�วนใหญ�มีวัตถุประสงค:เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเป9นไปได�ท่ี
ประเทศไทยจะยังคงเป9นประเทศผู�รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ�านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย�ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว�า อาจทําให�การแย�งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะยิ่งทําให�เกิดความเสี่ยงต�อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว�าจะมีความรุนแรง
มากข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว�างขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสร�างความเสียหายต�อชีวิตและ
ทรัพย:สิน ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป9น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ:ต�อเนื่องกับความม่ันคง
ด�านอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศต�างๆ มีแนวโน�มเสื่อมโทรมลง และมีความเป9นไปได�ค�อนข�างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต�องการของมนุษย:ได�อย�างมีประสิทธิภาพอย�างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต�าง ๆ 
ดังกล�าวท่ีแต�ละประเทศจะต�องเผชิญจะมีความแตกต�างกัน ทําให�การเป9นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างบูรณาการจะได�รับความสําคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร�างสมดุลความ
ม่ันคงด�านพลังงานและอาหารมีแนวโน�มท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข�อตกลงด�านสิ่งแวดล�อม
จะมีความเข�มข�นและเข�มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามข�อตกลงระหว�างประเทศต�างๆ ท่ีสําคัญ เช�น 
เปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได�รับการนําไปปฏิบัติอย�างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน�มเหล�านี้จะก�อให�เกิดความท�าทายต�อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังใน
ส�วนของการจ�างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม�ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด�านอ่ืนๆ ท่ีซับซ�อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร: รูปแบบการก�อสงครามท่ีใช�เทคโนโลยีเป9น
เครื่องมือ การเคลื่อนย�ายอย�างเสรีและรวดเร็วของผู�คน เงินทุน ข�อมูลข�าวสาร องค:ความรู� เทคโนโลยีและ
สินค�าและบริการ การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ:ได�ยากการเกิดข้ึน
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม�ท่ีจะส�งผลให�การเฝRาระวังด�านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน 
อาจนําไปสู�ปQญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได� หากไม�มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปRองกัน
และรองรับผลกระทบต�างๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะอย�างยิ่งหากการเข�าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร�างพ้ืนฐาน และองค:ความรู�สมัยใหม�มีระดับความแตกต�างกันระหว�างกลุ�มประชากรต�างๆ โดยการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล�าวจะส�งผลต�อท้ังการจ�างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความต�องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปQจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด�วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต�องการทักษะระดับตํ่า 
ก�อให�เกิดความเสี่ยงต�อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม�ทันหรือขาดความรู�และทักษะท่ี
ทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน:ท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาขยายความเป9นเมือง วิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไปอย�างรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ปQจจัยท้ังหมดดังกล�าวจะส�งผลให�ปQญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ�อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปQจจัยและแนวโน�มท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต�างๆข�างต�น เห็นได�ว�าบริบทและสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน�มท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อย�างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ�อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส�งผลต�ออนาคตการพัฒนาประเทศอย�างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป9นต�องมียุทธศาสตร:การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด�านการพัฒนาท่ี
เก่ียวข�อง มีความร�วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส�วนต�างๆ ในรูปแบบของหุ�นส�วนการพัฒนาท่ีเป9นการ
ดําเนินงานอย�างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข�องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทย
จําเป9นต�องมีทรัพยากรมนุษย:ท่ีมีคุณภาพ มีความรู� สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงต�างๆ 
สามารถรู�เท�าทันและปรับตัวให�สามารถดําเนินชีวิตได�อย�างมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สร�างรายได� ท�ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ:และกติกาใหม�ๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็วซ่ึงจําเป9นต�องมีการพัฒนาระบบและปQจจัยส�งเสริมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องไปพร�อมกัน ท้ังในส�วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝZมือท่ีสอดคล�องกันกับการพัฒนาของคนในแต�ละช�วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร�างพ้ืนฐาน รวมท้ังการให�ความสําคัญกับการส�งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให�
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป9นเจ�าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�าวทันโลก จากการต�อยอดการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด: ๔.๐ ส�งผลให�เกิดการสร�างห�วงโซ�มูลค�าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน:จากการพัฒนา ลดปQญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู�การ
เสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส�วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต�องให�ความสําคัญกับการสร�างสมดุลความม่ันคงด�าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว�ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส�งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป9นเมืองท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่องท่ีเป9นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม พร�อมกับการมีข�อกําหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ:ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช�พ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส: กฎหมาย ระบบภาษีต�องมีกลยุทธ:การพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและส�งเสริมให�
ประเทศมีศักยภาพการแข�งขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใช�จุดแข็งในเรื่องตําแหน�งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร:ของประเทศ
ให�เกิดประโยชน:ต�อการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังให�ความสําคัญของการรวมกลุ�มความร�วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร�างสัมพันธไมตรี เสริมสร�างความสัมพันธ:ทางการทูต 
ซ่ึงจะก�อให�เกิดการสร�างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเป9นต�องสร�างความพร�อม
ในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให�เป9นไปตามระเบียบกติกาสากลในด�านต�างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจําเป9นต�องเร�งให�มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให�เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส�งเสริมคนในชาติให�ยึดม่ันสถาบันหลักเป9นศูนย:รวมจิตใจเพ่ือให�เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย�งภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต�างๆ จําเป9นต�องคํานึงถึงความ
สอดคล�องกับโครงสร�างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต�างจากปQจจุบันมากข้ึน 
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   ดังนั้น ภายใต�เง่ือนไขโครงสร�างประชากร โครงสร�างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล�อม และปQจจัยการพัฒนาต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ส�งผลให�ประเทศไทยจําเป9นต�องมีการวาง
แผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย�างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป9นเรื่องท่ีต�องใช�ระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือให�เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต�องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร�างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให�ประเทศเจริญก�าวหน�าไปในอนาคตจึงจําเป9นต�องกําหนดวิสัยทัศน:ในระยะยาวท่ีต�อง
บรรลุ พร�อมท้ังแนวยุทธศาสตร:หลักในด�านต�างๆ เพ่ือเป9นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย�างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด�นของประเทศ และปรับปรุงแก�ไขจุดอ�อนและจุดด�อยต�าง ๆ 
อย�างเป9นระบบ โดยยุทธศาสตร:ชาติจะเป9นเปRาหมายใหญ�ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ�ายทอดไปสู�แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร: ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต�างๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให�การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได�
อย�างม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน!ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป9นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป9นคติพจน:ประจําชาติว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต�อผลประโยชน:แห�งชาติ อันได�แก� การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู�อย�างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู�ร�วมกันในชาติอย�างสันติสุขเป9นปdกแผ�น มีความม่ันคง
ทางสังคมท�ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป9นมนุษย:ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป9นธรรมและความอยู�ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน:ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล�อมระหว�างประเทศ และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติประสานสอดคล�องกันด�านความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปQจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และการเมือง เช�น ประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย:ทรงเป9นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:มีความเข�มแข็งเป9นศูนย:กลางและเป9นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป9นกลไกท่ีนําไปสู�การบริหารประเทศท่ีต�อเนื่องและโปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข�มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ�น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได�ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยู�อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย:สิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข�าสู�กลุ�มประเทศรายได�สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู�ดีมีสุข
ได�รับผลประโยชน:จากการพัฒนาอย�างเท�าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย�างท่ัวถึงทุกภาคส�วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค:การสหประชาชาติ ไม�มีประชาชนท่ีอยู�ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข�มแข็ง ขณะเดียวกันต�องมีความสามารถในการแข�งขันกับประเทศต�างๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให�สามารถสร�างรายได� ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร�าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห�งอนาคตเพ่ือให�สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ:ทางเศรษฐกิจและการค�าอย�างแน�นแฟRนกับประเทศในภูมิภาค
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เอเชีย เป9นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส�ง การผลิต การค�า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือให�เป9นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ:ในทุนท่ีจะสามารถสร�างการพัฒนาต�อเนื่องไป
ได� ได�แก� ทุนมนุษย: ทุนทางปQญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป9นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร�างความเจริญ รายได� และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให�เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงเป9นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู�บนหลักการใช� การรักษาและ
การฟijนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน ไม�ใช�ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม�สร�างมลภาวะต�อ
สิ่งแวดล�อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม และสอดคล�องกับเปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ:มากข้ึนและ
สิ่งแวดล�อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต�อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน:ส�วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ�งประโยชน:ส�วนรวมอย�างยั่งยืนและให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชน และทุก
ภาคส�วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย�างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน โดยมีเปRาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สังคมเป9นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให�เป9นคนดี เก�ง และมีคุณภาพ สร�างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน:ส�วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร:ชาติ 
ประกอบด�วย 

๑) ความอยู�ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข�งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได� 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:ของประเทศ 
๔) ความเท�าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล�อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข�าถึงการให�บริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร!ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร:ชาติด�านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปRองกันและแก�ไขปQญหาท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให�พร�อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต�อ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร�วมมือด�านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค:กรภาครัฐและท่ีมิใช�ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค:รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร:ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
(๑) การเกษตรสร�างมูลค�า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห�งอนาคต 
(๓) สร�างความหลากหลายด�านการท�องเท่ียว 
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(4) โครงสร�างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู�ประกอบการยุคใหม� 

๔.๓ ยุทธศาสตร:ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย: 
(๑) การปรับเปลี่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�ท่ีตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปQญญาของมนุษย:ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร�างให�คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย: 
(๗) การเสริมสร�างศักยภาพการกีฬาในการสร�างคุณค�าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร:ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร�างความเป9นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย:กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร�างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท�องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร:ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

(๑) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป9นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ�งเน�นความเป9นเมืองท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป9นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน:เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร:ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป9นศูนย:กลาง ตอบสนองความต�องการ และ

ให�บริการอย�างสะดวกรวดเร็ว โปร�งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร:ชาติเป9นเปRาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส�งเสริมให�ประชาชนและทุก

ภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป9นคนดีและเก�ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา 

นึกมีความสามารถสูง มุ�งม่ัน และเป9นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร�งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล�องเหมาะสมกับบริบทต�าง ๆ และมีเท�าท่ีจําเป9น 
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(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต�อประชาชนโดย
เสมอภาค 
 

  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได�
จัดทําข้ึนในช�วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ:โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล�ชิดกันมากข้ึน โดยได�น�อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป9นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช�วยให�สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู�ได�อย�างม่ันคง เกิดภูมิคุ�มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสม ส�งผลให�การพัฒนาประเทศ
สู�ความสมดุลและยั่งยืน 
   ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ได�จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ซ่ึงเป9นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปRาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วน ท้ังในระดับกลุ�ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง เพ่ือร�วมกันกําหนด
วิสัยทัศน:และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร�วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร:ของแผนฯ เพ่ือมุ�งสู� “ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป9นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการ
เชื่อมต�อกับยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร:ระยะยาวสู�การปฏิบัติ โดยในแต�ละ
ยุทธศาสตร:ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได�กําหนดประเด็นการพัฒนา พร�อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ี
ต�องดาเนินการให�เห็นผลเป9นรูปธรรมในช�วง ๕ ปZแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร:ชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร�อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�
อย�างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได�กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 
เพ่ือกากับให�การพัฒนาเป9นไปอย�างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชน:สุขท่ียั่งยืน
ของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล�อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ:และแนวโน�มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ:และแนวโน�มภายใน  
 

๓. วัตถุประสงค!และเป>าหมายการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค:  

   ๓.๒. เปRาหมายรวม  
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๔. ยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร:ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร: โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร:ตามกรอบยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ และอีก ๔ ยุทธศาสตร:ท่ีเป9นปQจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร:การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย:  
๔.๒ ยุทธศาสตร:การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร:การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร:การเติบโตท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร:การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ัง

ค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร:การบริหารจัดการในภาครัฐ การปRองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร:การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส:  
๔.๘ ยุทธศาสตร:การพัฒนาวิทยาศาสตร: เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร:การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร:ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู�การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนานา 
ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เป9นภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุก

ภายในประเทศ เนื่องจากเป9นท่ีต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป9นท่ีต้ังของหน�วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด 
รวมท้ังสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มแม�น้ําขนาด
ใหญ�ท่ีมีความอุดมสมบูรณ:เป9น “อู�ข�าว อู�น้ํา” ของประเทศ และเป9นพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต�ของ
อนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเป9น
เส�นทางลัดโลจิสติกส: (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู�ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเป9นต�องรักษาความมี
ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให�เป9นเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคู�ไปกับการใช�ศักยภาพพ้ืนฐานด�าน
ความอุดมสมบูรณ:ของดินและน้ํา และความพร�อมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู�
เกษตรอุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค�าและบริการท่ีมีมูลค�าสูง รวมท้ังการเร�งรัด
ผลักดันเส�นทางลัดโลจิสติกส:เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให�
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ภาคกลางเป9นพ้ืนท่ียุทธศาสตร:ในการเชื่อมโยงเส�นทางการค�าการขนส�งระหว�างทะเลตะวันตกและทะเล
ตะวันออกในระยะยาว 

 

เป>าหมายเชิงยุทธศาสตร! 
ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป9น

ท่ีต้ังของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด 
นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง สภาพพ้ืนท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ: เป9น
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศและเป9นพ้ืนท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต�ของอนุภูมิภาคลุ�ม
น้ําโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเป9นเส�นทางลัดโลจิสติกส: 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปRาหมายท่ีจะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู�มหานครทันสมัยและภาคกลางเป9นฐานการผลิตสินค�าและบริการท่ีมีมูลค�าสูง” 
 

วัตถุประสงค! 
1. เพ่ือรักษาภาพลักษณ:ของกรุงเทพฯ ให�เป9นเมืองท่ีมีความทันสมัย และเป9นเมืองน�าอยู� น�า

เท่ียวในลําดับต�นๆ ของโลกตลอดไป 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�อยู�ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง 

ด�านอาชีพและรายได� และมีสภาพแวดล�อมท่ีดี 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ

ด�านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง 
4. เพ่ือฟijนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เอ้ือต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอย�างยั่งยืน 
 

เป>าหมายและตัวช้ีวัด 
1. กรุงเทพฯ ได�รับการจัดลําดับเป9นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีข้ึน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินดีข้ึน 
3. รายได�การท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
4. มูลค�าผลิตภัณฑ:ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
5. มูลค�าผลิตภัณฑ:สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
6. คุณภาพน้ําแม�น้ําเจ�าพระยาและท�าจีนตอนล�างอยู�ในเกณฑ:มาตรฐาน 
7. ปริมาณขยะท่ีได�รับการกําจัดอย�างถูกต�องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

2. แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

จุดมุ�งเน�น 
1. การผลิตสินคํ้าเกษตรปลอดภัย (ข�าว พืชผัก ผลไม� ปศุสัตว: และการประมง) 
2. การท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร:และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต�อัตลักษณ:ท่ีมี

คุณภาพ 
3. การพัฒนาและส�งเสริมศักยภาพการค�าชายแดนและการค�าผ�านแดนภาคตะวันตก 
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วิสัยทัศน! 
“ศูนย:กลางการผลิตและการตลาดสินค�าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท�องเท่ียว

คุณภาพ และการค�าภาคตะวันตก” 
 

พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร�างการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ: 

และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย�อมให�มีความสามารถในการแข�งขัน ก�าวทันเทคโนโลยี รู�ทันบริบทโลก รอดพ�น
กับดักรายได�ปานกลางสู�การมีรายได�ท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

2. สร�างและประสานความร�วมมือในการพัฒนาเครือข�ายระหว�างภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข�ายภายใน ในการพัฒนาส�งเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในกลุ�มจังหวัด 

3. ปรับปรุง สนับสนุน และส�งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องท่ีมีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร�วมกันของกลุ�มจังหวัด 

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ
กลุ�มจังหวัดให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค: 
 

เป>าประสงค!รวม 
เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน โดย 
1. เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคํ่าผลิตภัณฑ:กลุ�มจังหวัด ร�อยละ 3.5 
2. ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลค�าผลิตภัณฑ:กลุ�มจังหวัดเฉลี่ยต�อหัว เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5 
3. ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากค�าดัชนีความก�าวหน�าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ�มจังหวัด

ต�องไม�น�อยกว�าคํ่าเฉลี่ยของปZ 2559 - 2560 (หรือไม�น�อยกว�า 0.6229) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร! 
ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1 พัฒนาสินคํ้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด�วย

นวัตกรรม สู�มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 2 ศูนย:กลางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ:ประวัติศาสตร:ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวารวดี 
ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 3 พัฒนาและส�งเสริมการค�าชายแดนและการค�าผ�านแดนให�มี

ศักยภาพผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน้ําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการค�าการลงทุนระหว�างประเทศ 
 

เป>าประสงค!/กลยุทธ!/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร! 
 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1 : พัฒนาสินค�าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด�วย
นวัตกรรมสู�มาตรฐานสากล 

เป>าประสงค! : (1) พัฒนาสินค�า ผลิตภัณฑ:การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให�ได�
คุณภาพสู�มาตรฐานสากล 

        (2) เพ่ิมศักยภาพผู�ผลิตและตลาดสินค�าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สู�ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ! : (1) เพ่ิมพ้ืนท่ีการทําเกษตร GAP และเตรียมความพร�อมเพ่ือการทําเกษตรอินทรีย: 
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 (2) ส�งเสริมผู�ผลิต ผู�ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ให�มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช�
นวัตกรรม 

 (3) ส�งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ: สินค�าและบริการ 
 (4) ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและบริหารจัดการแหล�งน้ํา เพ่ือลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคํ้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 2 : ศูนย:กลางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ:ประวัติศาสตร:ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 

เป>าประสงค! : เพ่ิมรายได�และจํานวนนักท�องเท่ียว 
กลยุทธ! : (1) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงแหล�ง

ท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด 
 (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชําสัมพันธ: เพ่ือส�งเสริมกิจกรรมการ

ท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด 
 (3) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�เติบโตอย�างยั่งยืนด�วยการยกระดับการท�องเท่ียวเชิง

คุณภาพ 
 (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท�องเท่ียว ท้ังผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว 

และผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับชุมชนในแหล�งท�องเท่ียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 3 : พัฒนาและส�งเสริมการค�าชายแดนและการค�าผ�านแดน ให�มี
ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการค�าการลงทุนระหว�างประเทศ 

เป>าประสงค! : รายได�จากการจําหน�ายสินค�าและบริการเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ! : (1) พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส: และเครือข�ายคมนาคม เพ่ือ

กระตุ�นให�เกิดการค�าการลงทุนเชื่อมโยงการค�าสู�เอเชีย 
 (2) พัฒนาด�านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 (3) ส�งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ:ท้ังในประเทศและ

ต�างประเทศ 
 (4) พัฒนาสินค�าผลิตภัณฑ:และบริการเพ่ือการส�งออก 
 (5) ยกระดับผู�ประกอบการและแรงงานของกลุ�มจังหวัดให�มีความสามารถในการ

แข�งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว�างประเทศได� 
 (6) พัฒนาระบบส�งเสริมและกระตุ�นให�เกิดการค�า การลงทุนในกลุ�มจังหวัด และ

ผลักดันให�มีการลงทุนในต�างประเทศ 
 

3. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ป5 พ.ศ. 2563) 
 

วิสัยทัศน! (Vision) “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจม่ันคง สังคมมีความสุข” 
จากจุดยืนการพัฒนา และความพร�อมและความโดดเด�นทางการเกษตรของจังหวัด

ราชบุรี และความต�องการของตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ ท่ีต�องการผลผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและ
การมุ�งเน�นการเติบโตท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร:ประเทศไทย ๒๐ ปZ 
และการมุ�งเน�นการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่องจากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร�อมท้ัง
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การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล�เคียง ภาค และอาเซียน และการมุ�งเน�นการปรับบริบทของสังคมให�เป9น
เมืองท่ีมีความเข�มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงได�กําหนด 
วิสัยทัศน:ว�า “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจม่ันคง สังคมมีความสุข” 

เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับ
ส�งออก มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค�าภาค
เกษตรให�มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเป9น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป9น 
Young Smart Farmer/Smart Farmer ท่ีเข�าใจและเข�าถึงหลักการตลาดนําการผลิตและการแปรรูปเพ่ือ
สร�างมูลคํ่าเพ่ิม สถาบันเกษตรกรเข�มแข็ง และมีเครือข�ายธุรกิจท้ังในและต�างประเทศ การพัฒนาการเกษตร
ประสบความสําเร็จในการมุ�งเน�นการส�งเสริมและการพัฒนาการเกษตรท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ�มค�าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป9นเมืองอาหารคุณภาพ เพ่ือสร�างความม่ันคง
ทางอาหารแก�ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรท่ีพัฒนาเป9นแบรนด:จาก
การเกษตรท่ีเข�มแข็งและมีมูลค�า 

ความยั่งยืนด�วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีอุดมสมบูรณ:เอ้ือต�อการ
พัฒนาการเกษตร และการเสริมสร�างความม่ันคงในสังคมการอนุรักษ:และฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป9นค�านิยม
ทางสังคมท่ีเข�มแข็ง เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ�านเมืองให�สะอาดรักษาสิ่งแวดล�อม จังหวัดราชบุรีให�
ความสําคัญกับการมีแหล�งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให�มีความอุดมสมบูรณ: ใช�อย�างสมดุล มุ�งสร�างให�มี
พ้ืนท่ีต�นแบบนิเวศน:ท่ียั่งยืนกระจายท่ัวท้ังจังหวัด จังหวัดราชบุรีเน�นการพัฒนาผ�านการบูรณาการความร�วมมือ
กับภาคีทุกภาคส�วนอย�างเข�มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป�าเขา ลุ�มน้ําหนัก ลุ�ม
น้ํารอง ให�มีความอุดมสมบูรณ:พ้ืนท่ีธรรมชาติของจังหวัด เน�นการอนุรักษ:เชิงปRองกัน และการใช�ประโยชน:
อย�างมีคุณค�า เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท�องเท่ียว การเกษตรเพ่ิมค�า เพ่ือการพัฒนาการ
เศรษฐกิจของจังหวัดและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน การจัดการขยะน้ําเสียในชุมชนเมืองในแหล�ง
ท�องเท่ียวและในชุมชนดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง จังหวัดให�ความสําคัญกับการจัดการขยะท่ีเข�าถึงและนํามาใช�ให�เกิด
ประโยชน:สูงสุด พร�อมท้ังการส�งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชนเพ่ือเป9นหลักประกันท่ียั่งยืนของ
การพัฒนาท้ังความม่ันคงทางอาหารและการรักษาไว�ซ่ึงวิถีชีวิตเมืองราชบุรี 

เศรษฐกิจม่ันคง หมายถึง ความม่ันคงจาก ๔ องค:ประกอบหลัก คือ 
- ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน�นการพัฒนาผลผลิตสินค�าเกษตรท่ี

มีคุณภาพระดับเอเชียและนานาชาติ มุ�งเน�นการสร�างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบ
ครบวงจรด�วยนวัตกรรมการเกษตรท่ีแข�งขันได� ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ� และมีมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย:เกษตรปลอดภัยเพ่ือการส�งออก การสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพ่ือการส�งออก
ด�วยนวัตกรรมเพ่ิมค�าเสริมสร�างความเข�มแข็งของการเป9นเมืองปศุสัตว:ท่ีเน�นการพัฒนาสินค�าปศุสัตว: โดย
ระบบส�งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ�ให�ได�คุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือการส�งออกและสร�างโอกาสทาง
การตลาดแก�จังหวัด จังหวัดมีแหล�งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับแหล�งรวบรวมผลผลิต
กลางกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัด มุ�งพัฒนาเป9นคลังรวบรวมสินค�าเกษตรท่ีมีมาตรฐาน เน�น
การจัดการระดับสากลผ�านระบบสหกรณ: การดําเนินงานทางธุรกิจ และเครือข�ายประชารัฐ พร�อมท้ังการ
พัฒนาจังหวัดให�เป9นเมืองเศรษฐกิจ เมืองอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร�างสรรค:
เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช�เพ่ือช�วยลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าให�สินค�าเกษตรและการบริหารจัดการ



23 
 

การเกษตรของจังหวัด พร�อมท้ังการสร�างความม่ันคงทางอาหาร การผลิตข�าวและพืชผักคุณภาพ เพ่ือการ
บริโภคในจังหวัด 

- ความม่ันคงจากการเน�นการเติบโตของอุตสาหกรรม เพ่ิมค�าภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมต�อเนื่องจากการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส�วนของจังหวัด มีความสามารถในการ
แข�งขันผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม และผู�ประกอบการใหม� (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ: กลุ�มอาชีพต�างๆ เติบโตอย�างต�อเนื่อง สามารถสร�างสรรค:ผลิตภัณฑ:เป9นแบรนด:สินค�าท่ีมีศักยภาพการ
แข�งขัน ระบบการบริการของรัฐ และการอํานวยความสะดวกด�านการค�าและการลงทุนมีความทันสมัย มี
ธรรมาภิบาลจังหวัด สามารถสร�างสรรค:นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ และ OTOP เพ่ือรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน และสนับสนุนการใช�นวัตกรรม
สร�างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

- ความม่ันคงจากการบริการมูลค�าสูง การพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัด
ราชบุรีมีความหลากหลาย โดยเน�นอัตลักษณ:และศักยภาพของพ้ืนท่ี สามารถสร�างความสําเร็จในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวตามแนวทาง ๑๒ เมืองต�องห�ามพลาด โดยคํานึงถึงกลุ�มเปRาหมายนักท�องเท่ียวทุกกลุ�ม 
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค: ภูมิปQญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด�าน
ศิลปวัฒนธรรมไปสู�การสร�างมูลคํ่า 

- ความม่ันคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส�ง และโลจิ
สติกส:ท้ังทางน้ํา ทางบก และทางราง รองรับการเสริมสร�างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป9น
ประตูการค�าบริการการท�องเท่ียวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy 
Commนnity : AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความ
เจริญและสร�างโอกาสแก�ชุมชน เชื่อมโยงระหว�างชุมชนและเส�นทางหลักการสร�างระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร�างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมืองระหว�างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป9นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) รองรับการเป9นประตูการคํ้า การลงทุน และการท�องเท่ียวอาเซียน 

สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข�มแข็ง ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในการสร�างงาน อาชีพ และรายได�ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ประชาชนมีความรู�
ความเข�าใจ ความเชื่อม่ัน และมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ํา 
ส�งเสริมความเท�าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส�งเสริมการน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช�ในการดําเนินชีวิต เพ่ือสร�างวัฒนธรรมและค�านิยมแก�ชุมชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบ
ความสําเร็จในการดูแลประชาชนท่ีเปราะบาง คนยากจน ผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผ�านกลไก “บําบัด
ทุกข: บํารุงสุข” แก�ประชาชนทุกกลุ�มด�วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร:พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน เน�นการไม�ท้ิงใครไว�ข�างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ: ส�งเสริม
วัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพ่ือการสร�างคุณค�าเชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให�ได�มาตรฐาน 
และส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความปรองดองสมานฉันท:เป9นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดม่ันการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:เป9นประมุข การใช�วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา 
การห�างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข�มแข็งสงบสุข ระบบการอํานวยความเป9นธรรมทางสังคมเพ่ือการแก�ไข
ปQญหาความเดือดร�อนของประชาชนมีประสิทธิภาพ ชาวราชบุรีมีความเข�าใจในสิทธิและหน�าท่ี มีความ
รับผิดชอบ เอ้ืออาทรช�วยเหลือเก้ือกูล เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส�วน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย: สุจริต และรู�จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทํานุบํารุงและส�งเสริม
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ศาสนาและจํารีตประเพณีอันดีงาม ราชบุรีเป9นต�นแบบเมืองสุขภาวะ เพ่ือประชาชนมีความฉลาดรู�ทางสุขภาพ 
มีทักษะทางสุขภาพ สามารถพ่ึงพําตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัวและชุมชนได� ระบบทาง
การแพทย:ท่ีมีคุณภาพและเป9นเลิศ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพ่ือสร�างสรรค:เศรษฐกิจเพ่ิม
ค�าเชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงภาคีจาก
ทุกภาคส�วน ร�วมพัฒนาการศึกษาให�เป9นเมืองแห�งการเรียนรู� ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยทํางานมี
ทักษะสํากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี สารสนเทศ) ประชาชนปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีหมู�บ�านวัฒนธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให�มีทักษะการคิด ทันโลก มีการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต และการมีจิตสํานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล�อม ชุมชนเข�มแข็งด�วยด�วยมิติทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให�เป9นชุมชนคุณธรรมสังคม อยู�เย็นเป9นสุขอย�างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่อง ชุมชนเข�มแข็งโดยการสร�างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ�มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง ชุมชนมีความเป9นระเบียบเรียบร�อย มี
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย:สิน จังหวัดราชบุรีเป9นถ่ินฐานท่ีปลอดภัยสําหรับอยู�อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย�างมีประสิทธิภาพ 

 

เป>าประสงค!รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีได�กําหนดเปRาประสงค:รวม ๓ 
เปRาประสงค:รวม คือ 

๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข�งขันเพ่ิมข้ึน 
๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง และลดความเหลื่อมล้ําการพัฒนาท่ัวถึงท้ัง

จังหวัด 
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความอุดมสมบูรณ:มากข้ึน มีต�นแบบการพัฒนาให�

เป9นเมืองน�าอยู�และเมืองท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร! (Strategic Issue) 
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเปRาประสงค:รวมท้ัง ๓ ข�อ จังหวัดราชบุรีจึงได�กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร: ๔ ประเด็น และซึ่งแต�ละประเด็นยุทธศาสตร:มีการให�น้ําหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปZ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๑ พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ 
ท่ีเติบโตอย�างม่ันคง 

- กลยุทธ:ท่ี ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม 

- กลยุทธ:ท่ี ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค�าเกษตร และอาหารสู�มาตรฐานเมืองอาหาร
เมืองสมุนไพรระดับสากล 

- กลยุทธ:ท่ี ๓ สร�างสรรค:องค:ความรู� นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับ
การเกษตรแห�งยุคดิจิทัลและการเกษตรแห�งอนาคต 

- กลยุทธ:ท่ี ๔ ส�งเสริมและเร�งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให�เป9นรูปธรรมท่ัวทุกพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและการเกษตรท่ีพ่ึงตนเอง 

- กลยุทธ:ท่ี ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ�มเกษตรกรให�เข�มแข็งด�วยตนเอง และมีสมรรถนะท่ีเท�าทัน
การเปลี่ยนแปลงและแข�งขันได� 
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- กลยุทธ:ท่ี 6 สร�างและพัฒนาการตลาดการเกษตรท่ีมีคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมแบบครบวงจร 
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพ่ิมค�าจากฐานการเกษตร 

- กลยุทธ:ท่ี ๗ สร�างคุณค�า มูลค�าเพ่ิมจากฐานการเกษตรก�าวหน�าแบบครบวงจรสู�
อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย�างเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๒ เสริมสร�างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการ
ท�องเท่ียวด�วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลค�าสูง 

- กลยุทธ:ท่ี ๑ เสริมสร�างความเข�มแข็งของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีเติบโตจากชุมชน
เชื่อมโยงการท�องเท่ียวอาเซียนและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานการท�องเท่ียวด�วยบริการท่ีมีมูลค�าสูง 

- กลยุทธ:ท่ี ๒ เสริมสร�างขีดความสามารถการแข�งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมือง
การค�าท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม� เพ่ือส�งเสริมให�เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย�าง
เข�มแข็ง 

- กลยุทธ:ท่ี ๓ ส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร�างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปQญญาท�องถ่ิน 

- กลยุทธ:ท่ี ๔ สร�างสรรค:นวัตกรรมทางการค�า การลงทุน การบริการ การท�องเท่ียว รองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร:ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู�สังคมดิจิทัล 

- กลยุทธ:ท่ี ๕ พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนส�ง การโลจิสติกส:ให�มีความ
ปลอดภัย รองรับการท�องเท่ียว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค�าชายแดน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิต
ด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธ:ท่ี ๑ เสริมสร�างวิถีชีวิตชุมชนเข�มแข็ง ชุมชนน�าอยู� สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธ:ท่ี ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร�างขีดความสามารถประชาชนตลอดช�วงวัยด�วย
ความรู� และการพัฒนาการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

- กลยุทธ:ท่ี 3 เสริมสร�างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ด�วยคุณภาพการบริการรัฐ และ
ระบบสวัสดิการชุมชน มุ�งสู�ความเป9นเมืองสุขภาวะ 

- กลยุทธ:ท่ี ๔ พัฒนาจังหวัดให�เป9นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบร�อยน�าอยู� 

- กลยุทธ:ท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐท่ีทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโต
ของจังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร�างธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชนเชื่อม่ันและวางใจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมท่ีสมดุล และใช� 
ประโยชน!อย�างย่ังยืน 

- กลยุทธ:ท่ี ๑ เพ่ิมความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติให�มีความอุดมสมบูรณ:ของระบบ
นิเวศ 

- กลยุทธ:ท่ี ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร การจัดการน้ําท�วม น้ําแล�ง เพ่ือให�
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

- กลยุทธ:ท่ี ๓ เสริมสร�างความม่ันคงทางพลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร และ 
พลังงาน เพ่ือการส�งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 
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- กลยุทธ:ท่ี ๔ พัฒนานิเวศน:เมืองท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ ด�วย
กลไกชุมชน และการจัดการแบบมีส�วนร�วม โดยในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร:จะมีแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค: เปRาประสงค: และตัวชี้วัด พร�อมท้ังกลยุทธ:และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงาน
โครงการ 
 

จุดยืนและตําแหน�งการพัฒนาทางยุทธศาสตร!ของจังหวัดราชบุรี 
จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห:ความต�องการของพ้ืนท่ี และ

สภาพความเป9นไปของปQจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรี จึงกําหนดจุดยืนและตําแหน�งการพัฒนาจังหวัดในรอบปZ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด�วยตําแหน�งการพัฒนา ๔ จุดยืนสําคัญ ดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสู�เมืองเกษตรสีเขียวต�นแบบท่ีดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับ
นานาชาติ เสริมสร�างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป9นฐานการผลิตสินค�าเกษตรเพื่อการส�งออกท่ี
เป9นแบรนด:สินค�าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ท่ีสามารถส�งออกไปยังนานาชาติ 
โดยเฉพาะประชาคม อาเซียนและประเทศคู�คํ้า เช�น มะพร�าว กล�วยไม� สับปะรด ชมพู� มะม�วง กล�วยหอม ปลา
สวยงาม และ ผลิตภัณฑ:เกษตรแปรรูป 

๒. เสริมสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ�งเน�นการพัฒนาเมืองราชบุรีให�เป9นพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคํ่า (Value based Economy) จากการค�า การบริการ และการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศและสุขภาพท่ีมีมูลค�าสูง และการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีเติบโตอย�างมีเสถียรภาพเพ่ิมมาก
ข้ึนอย�างต�อเนื่องและเป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พัฒนาจังหวัดให�เป9นพ้ืนท่ีผลิตการผลิตอาหารและสินคํ้าเกษตรท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป9นสากล เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�จังหวัดและหนุนเสริม การ
พัฒนาภาคกลางในการเป9นฐานการผลิตอาหารและสินค�าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได�มาตรฐานโลก
และสนับสนุนการเป9นศูนย:กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตอาหารของพ้ืนท่ีให�สามารถเป9นฐานส�งออกอาหารรายใหญ�ของโลก 

๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให�เป9นสังคมแห�งความสุข ให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดี เชื่อมโยง
อย�างเป9นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร�อมสังคมพัฒนาสู�เมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข 
ให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พัฒนาคนให�มีคุณภาพสามารถปรับตัวได�ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 
ประเทศ และของโลก เป9นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกท่ีเท�าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
และมีความสุขม่ันคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข�มแข็ง และมีความ
ม่ันคงทางสังคมอย�างท่ัวถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึนในทุกหมู�บ�าน 

๔. สร�างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร�างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให�มีความอุดมสมบูรณ:ใช�อย�างยั่งยืน มุ�งสร�างให�มีพ้ืนท่ี
ต�นแบบนิเวศน:ท่ียั่งยืนท้ังระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู�บ�าน และบูรณาการความร�วมมือกับภาคีทุกภาค
ส�วนอย�างเข�มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศป�าเขา นิเวศลุ�มน้ํา นิเวศชุมชน 
และระบบนิเวศเมืองให�มีความอุดมสมบูรณ:และใช�ประโยชน:อย�างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การ
ท�องเท่ียว หนุนเสริมการคํ้า การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให�เป9นเมืองน�าอยู� 
(Smart City) อย�างยั่งยืน 
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1.4 ยุทธศาสตร!องค!การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน! (Vission) 
“เมืองน�าอยู� เกษตรสู�สากล คนและชุมชนเข�มแข็ง สิ่งแวดล�อมดี การศึกษา สาธารณสุขเด�น

การท�องเท่ียวท่ียั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนา (Strategy) 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส�งและไฟฟRาสาธารณะ 
- พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปRองกันน้ําท�วมและภัยแล�ง 
- พัฒนาการวางผังการใช�ท่ีดินให�เป9นเมืองน�าอยู� 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
- ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก�ไขปQญหาสังคม 
- ส�งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู� 
- ส�งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
- ส�งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร�อย 

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการปRองกันและแก�ไขปQญหายาเสพติด 
- ส�งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน�าท่ีของประชาชนเพ่ือความเป9น

พลเมือง 
- การรักษาความสงบเรียบร�อยและการปRองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 4 ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท�องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
- การวางแผน การประสานแผนและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมการท�องเท่ียวท�องถ่ินและการค�าชายแดน 
- การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
- ส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย: และการเสริมสร�างความเข�มแข็งในภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาองค:กรและการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
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ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
- พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
- การบริหารจัดการ อนุรักษ: ฟijนฟู และปกปRองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- การจัดการมลพิษต�างๆ 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 6 ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
- การส�งเสริมและอนุรักษ:ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมให�ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: 
 

1.5 ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

วิสัยทัศน! (Vission) 
“เมืองน�าอยู� เกษตรสู�สากล คนและชุมชนเข�มแข็ง สิ่งแวดล�อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด�น

การท�องเท่ียวท่ียั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
(1) พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(2) ส�งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให�เป9นเมืองน�าอยู� 
(3) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในกํารอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เป9นเมืองน�าอยู� 
(4) ส�งเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
(5) การรักษาความสงบเรียบร�อยและการปRองกันบรรเทาสาธารณภัย 
(6) ส�งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) สนับสนุนและเสริมสร�างความเข�มแข็งทุกภาคส�วนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(8) ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก�ไขปQญหาสังคม 
(9) ส�งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา 
(10) ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) ส�งเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
(12) ส�งเสริมการสาธารณสุข 
(13) ส�งเสริมการศึกษา 
(14) ส�งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
(15) การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
(16) การประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินและการบูรณาการการทางานร�วมกัน 
(17) ส�งเสริมภาคเกษตรท่ีปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร!การพัฒนา (Strategy) 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส�งและไฟฟRาสาธารณะ 
- พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปRองกันน้ําท�วมและภัยแล�ง 
- พัฒนาการวางผังการใช�ท่ีดินให�เป9นเมืองน�าอยู� 

 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
- ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก�ไขปQญหาสังคม 
- ส�งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู� 
- ส�งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
- ส�งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร�อย 

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการปRองกันและแก�ไขปQญหายาเสพติด 
- ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน�าท่ีของประชาชนเพ่ือความเป9น

พลเมือง 
- การรักษาความสงบเรียบร�อยและการปRองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 4 ด�านการวางแผน ส�งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการ
ท�องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
- การวางแผน การประสานแผนและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมการท�องเท่ียวท�องถ่ินและการค�าชายแดน 
- การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย:และการเสริมสร�างความเข�มแข็งในภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม 
- การพัฒนาองค:กรและการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
- การบริหารจัดการ อนุรักษ: ฟijนฟูและปกปRองทรัพยากรธรรมชําติและสิ่งแวดล�อม 
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- การจัดการมลพิษต�างๆ 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนาท่ี 6 ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
- การส�งเสริมและอนุรักษ:ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํารีตประเพณีและภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมให�ประชําชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: 

 

2.ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร!การพัฒนาเทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
วิสัยทัศน! 
“ชุมชนน�าอยู�  สู�การพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาองค:ความรู�ให�กับบุคลากรทุกระดับ  
2. ส�งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
3. คุ�มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
5. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท�องถ่ิน  
6. จัดให�มีระบบรักษาความปลอดภัย ปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบ

เรียบร�อยภายในท�องถ่ิน  
7. ปรับปรุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
8. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
9. การจัดต้ังและดูแลตลาดสินค�าชุมชน  
10. ส�งเสริมการฝdกอาชีพ  
11. ส�งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปQญญาท�องถ่ิน  
12. จัดการศึกษา  
13. ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
14. การสาธารณสุข การปRองกันและควบคุมโรคติดต�อ  
15. การสังคมสงเคราะห: การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส  
16. การวางและจัดทําผังเมืองรวม  
17. จัดให�มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก�อสร�างอ่ืนๆ  
18. ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

เป>าประสงค! 
1. มีฐานการผลิตท่ีสอดคล�องเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและชุมชน  
2. โครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆเสริมสร�างระบบเศรษฐกิจท่ีดีและมีการอนุรักษ: พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน  
3. ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือการประกอบอาชีพและการอยู�อาศัย  
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน ประชาชนทุกระดับของสังคมได�รับบริการสาธารณะ

ท่ีเท�า เทียมท่ัวถึง  
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5. อนุรักษ:สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและให�ความสําคัญกับภูมิปQญญาท�องถ่ิน  
6. ดํารงชีวิตอยู�ในชุมชนได�อย�างมีความสุขตามอัตภาพ และศักยภาพของตนเองและ

ครอบครัว มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ  
7. ดําเนินชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกัน นําไปสู�การมีชีวิตท่ีดีและมีความสุข

อย�างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร!การพัฒนามี 6 ยุทธศาสตร! ดังต�อไปนี้ 
ยุทธศาสตร:ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร:ท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร:ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร:ท่ี 4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร:ท่ี 5 การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร:ท่ี 6 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร�างพ้ืนฐาน 

1.๑ ก�อสร�างปรับปรุงถนน  ทางเท�า  ท�อระบายน้ําและ สวนสาธารณะ 
1.2 การติดต้ังและปรับปรุงไฟฟRาสาธารณะ 
1.3 การพัฒนา  และปรับปรุงระบบการประปา 
1.4 การพัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
2.2 การบําบัดและฟijนฟูสภาพแวดล�อม    

3. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชุมชน 
3.1 ส�งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได�แก�ประชาชน 
3.2 ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกและการมีส�วนร�วม 
3.3 รณรงค:และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

4. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
4.1 ส�งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4.3 ส�งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
5.1 ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.2 ปรับปรุงการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม 

6. ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
6.1 ส�งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ   
6.2 พัฒนาระบบการบริการข�อมูลข�าวสาร 
6.3 ส�งเสริมการปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล 

 
 



32 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นของเทศบาลฯ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร:ในภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร!
ชาติ 20 ป5 

ยุทธศาสตร:ที่ 1  
ด�านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร:ที่ 2  
ด�านการสร�าง

ความสามารถในการ
แข�งขัน 

ยุทธศาสตร:ที่ 3  
ด�านการพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย: 

ยุทธศาสตร:ที่ 4  
ด�านการสร�างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร:ที่ 5  
ด�านการสร�างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป9น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร:ที่ 6  
ด�านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
 ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร:ที่ 1 
 การเสริมสร�าง

และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย: 

ยุทธศาสตร:ที่ 2 
 การสร�างความ
เป9นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคม 

ยุทธศาสตร:ที่ 3 
 การสร�างความ

เข�มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข�งขนัได�อย�าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร:ที่ 4 
 การเติบโตที่เป9น

มิตรกับ
สิ่งแวดล�อมเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร:ที่ 5 
การเสริมสร�างความ
มั่นคงแห�งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู�
ความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร:ที่ 6 
 การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การปRองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรร

ยุทธศาสตร:ที่ 7 
 การพัฒนา
โครงสร�าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส: 

ยุทธศาสตร:ที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร: 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร:ที่ 9 
 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร:ที่ 10 
 ความร�วมมอื

ระหว�างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร! 
กลุ�มจังหวัด 

ยุทธศาสตร:ที ่1  
พัฒนาสินค้ําเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และบริการด�วย
นวัตกรรม สู�มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร:ที ่2 
 ศูนย:กลางการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ:

ประวัติศาสตร:ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 

ยุทธศาสตร:ที่ 3 
พัฒนาและส�งเสริมการค�าชายแดนและการค�าผ�าน
แดนให�มีศักยภาพผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษน้ําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการค�าการลงทุน

ระหว�างประเทศ 
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ยุทธศาสตร! 
กลุ�มจังหวัด 

ยุทธศาสตร:ที ่1  
พัฒนาสินค้ําเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และบริการด�วย
นวัตกรรม สู�มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร:ที ่2 
 ศูนย:กลางการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ:

ประวัติศาสตร:ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 

ยุทธศาสตร:ที่ 3 
พัฒนาและส�งเสริมการค�าชายแดนและการค�าผ�าน
แดนให�มีศักยภาพผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษน้ําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการค�าการลงทุน

ระหว�างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร! 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร:ที ่๑ 
พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบ
วงจร และเมืองอาหารคุณภาพ 

ที่เติบโตอย�างมั่นคง 

ยุทธศาสตร:ที ่๒ 
เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
การค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วย
นวัตกรรม และบริการที่มีมูลค�าสูง 

ยุทธศาสตร:ที ่๓  
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และ
ความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร:ที ่๔ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมที่สมดุล และใช� 
ประโยชน:อย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร!การ
พัฒนาของ อปท. 
 ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร:ที่ 1  
ด�านพัฒนาโครงสร�าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร:ที่ 2  
ด�านส�งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร:ที่ 3  
ด�านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร�อย 

ยุทธศาสตร:ที่ 4  
ด�านการวางแผน การ

ส�งเสริมการลงทนุ พาณิช
ยกรรมและการท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตร:ที่ 5  
ด�านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร:ที่ 6  
ด�านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปQญญาท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร!การ
พัฒนา อปท. 

 

ยุทธศาสตร:ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และโครงสร�าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร:ที่ 2  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร:ที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร:ที่ 4  
การพัฒนาการศึกษา
และวัฒนธรรมท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร:ที่ 5  
การส�งเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร:ที่ 6 
การบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร 
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3. การวิเคราะห!เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 

3.1 การวิเคราะห!กรอบการจัดทํายุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลห�วยกระบอก ได�ใช�การวิเคราะห: SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปQจจัยและสถานการณ:การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วย การวิเคราะห:ศักยภาพด�านสังคมคุณภาพชีวิต 
ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพย:ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength)  
- ผู�บริหารท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน และประชาชน มีความพร�อมท่ีจะให�ความร�วมมือกับทาง

ราชการ ในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง  
- ชุมชนเข�มแข็ง ได�รับการบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานครบถ�วน  
- ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน  
- ประชากรส�วนใหญ�มีอาชีพค�าขายและเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก� 

อ�อย ข�าวโพด ฯลฯ  
- มีการประสานความร�วมมือระหว�างเทศบาลกับส�วนราชการในพ้ืนท่ี  
- มีการลงทุนขนาดใหญ�โดยภาคธุรกิจเอกชน ทําให�สามารถเป9นแหล�งเพ่ิมการจ�างงาน 
- พ้ืนท่ีเป9นชนบทก่ึงเมือง ซ่ึงเอ้ืออํานวยต�อการพัฒนาเป9นเมืองน�าอยู�อาศัย 
  

จุดอ�อน (W : Weakness)  
- ประชาชนไม�สามารถรวมกลุ�มกันเพ่ือดําเนินการด�านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ�ม

อาชีพอย�างเข�มแข็ง 
- ขาดสถานศึกษาระดับฝdกอาชีพ ไม�มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ�  

  

โอกาส (O : Opportunity)  
- รัฐบาลมีนโยบายสําคัญส�งเสริมสินค�าให�ชุมชนสร�างผลิตภัณฑ: (OTOP)  
- การสนับสนุนจากภาครัฐ องค:กรทางธุรกิจต�างๆ สนับสนุนท้ังด�านความรู�และทุนทรัพย:  
 

ข�อจํากัด (T : Threat) 
- งบประมาณท่ีได�รับจากส�วนกลาง ไม�เพียงพอในการบริหารงาน 
- กฎระเบียบข�อบังคับต�างๆ มีการปรับปรุงแก�ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการ

ดําเนินงาน 
- กฎหมายและระเบียบต�างๆ ข�องค�อนข�างมาก ทําให�การดําเนินงานไม�คล�องตัว เกิดความ

ล�าช�าในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน�าย 
 

3.2 การประเมินสถานการณ!สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
การพัฒนาตามนโนบายของผู�บริหารท�องถ่ิน เป9นแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินท่ีกําหนดข้ึน

จากการวิเคราะห:องค:ประกอบต�างๆ สภาพปQญหาและความต�องการของท�องถ่ินซ่ึงเป9นปQจจัยภายนอกองค:กร 
ในการนี้กําหนดยุทธศาสตร:การพัฒนาท�องถ่ิน ออกเป9น 6 ด�าน ดังนี้ 
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1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
1.1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเครือข�ายคมนาคมการขนส�งบนพ้ืนฐานของการเก้ือกูล

ต�อการผลิต และความสะดวกรวดเร็วของประชาชน  
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการและไฟฟRา โดยก�อสร�างและปรับปรุงถนน 

สะพาน ระบบระบายน้ํา ทางเท�า รวมถึงติดต้ังและปรับปรุงไฟฟRาสาธารณะให�มีมาตรฐานท่ัวถึงทุกชุมชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลห�วยกระบอก  

1.3 พัฒนาแหล�งน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมให�ท่ัวถึงและ
เพียงพอ  

1.4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน:ในเขตเทศบาลตําบลห�วยกระบอกให�เป9นเมืองน�าอยู�  
1.5 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน:เส�นทางคมนาคมพร�อมท้ังติดต้ังปRายจราจรและ

ปRายบอกทาง  
1.6 พัฒนาการใช�ท่ีดินสาธารณะเพ่ือใช�เป9นสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน 
 

  2) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
2.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างจิตสํานึกของประชาชนในการร�วมกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
2.2 การส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปRองกันและแก�ไข

ปQญหาน้ําท�วมหรือน้ําเน�าเสียในคูคลองและแหล�งน้ําธรรมชาติให�คืนสู�สภาพปกติ ให�สามารถใช�ประโยชน:ได�
อย�างสมดุลยั่งยืน  

2.3 มุ�งพัฒนาเทศบาลฯ ให�เป9นเมืองน�าอยู� ปราศจากมลภาวะ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนและความสมดุลของสภาพแวดล�อม  

2.4 ส�งเสริมและสนับสนุนการใช�ปุ�ยอินทรีย: ปุ�ยชีวภาพ เพ่ือการผลิตทุกด�านในภาค
การเกษตรกรรม เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน  

2.5 ส�งเสริมและสนับสนุนการใช�พลังงานทดแทนไฟฟRาและน้ํามัน 
 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชุมชน  
3.1 ส�งเสริมอาชีพท่ีม่ันคงและอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได�แก�ประชาชน โดย

สนับสนุนให�มีการจัดอบรมการประกอบอาชีพท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว  
3.2 ส�งเสริมและเพ่ิมทักษะการผลิตสินค�าภูมิปQญญาท�องถ่ิน ตลอดท้ังการพัฒนา

คุณภาพของสินค�าให�ได�มาตรฐาน  
3.3 ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต:ใช�ในการ

ผลิต รวมท้ังพัฒนาทักษะและฝZมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข�งขัน  
3.4 พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให�เกษตรกรมีรายได�เพ่ิมข้ึน โดยลดการใช�ปุ�ยเคมีและ

ยาปราบศัตรูพืช ส�งเสริมการเพ่ิมมูลค�าสินค�าการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
3.5 ส�งเสริมการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
3.6 สนับสนุนการสร�างเครือข�ายวิสาหกิจชุมชน  
3.7 ส�งเสริมสนับสนุนแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
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4) การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
4.1 ส�งเสริมและสนับสนุนงานด�านการปRองกันและแก�ไขปQญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
4.2 ส�งเสริมและสนับสนุนชุมชนท�องถ่ินในการร�วมกันอนุรักษ: ฟijนฟูประเพณี ภูมิ

ปQญญาท�องถ่ินและศิลปวัฒนธรรม อันเป9นเอกลักษณ:ท่ีดีงามของท�องถ่ินและของชาติ  
4.3 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ:แห�งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห�งชาติ รวมท้ังการขยายโอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถ�ายโอน มีส�วนร�วมพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาของทุกสังกัด เพ่ือพัฒนาประชาชนให�มีความพร�อม รองรับการเข�าสู�การเป9นประชาคมอาเซียน  

4.4 ส�งเสริมและสนับสนุนให�ชุมชนในท�องถ่ินยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนในศาสนาท่ี
ตนนับถือ รวมท้ังสนับสนุนองค:กรทางศาสนาให�มีความเข็มแข็งเป9นท่ีพึงทางจิตใจของประชาชนได�อย�างแท�จริง  

4.5 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของเยาวชนและชุมชนทุกระดับ  
4.6 ส�งเสริมให�มีสถานท่ีสําหรับการออกกําลังกาย การพักผ�อนของประชาชน และ

สถานท่ีแข�งขันกีฬาสําหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
4.7 ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลฯ ให�มีคุณภาพและ

มีความเป9นเลิศ มีการสร�างเครือข�ายทางการศึกษากับทุกหน�วยงานและองค:กรท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก�ประชาชนทุกระดับวัย ให�มีความพร�อมสําหรับการเป9นพลเมืองท่ีมีศักยภาพสูง
ต�อไปในอนาคต  

4.8 มุ�งส�งเสริม พัฒนา และปRองกันให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย:สินอย�างยั่งยืน 

 

5) การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
5.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขท้ังด�านการปRองกัน รักษา บําบัด และพ้ืน

ฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนให�สมบูรณ:แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข�เจ็บทุกชนิด มุ�งสู�การมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของประชาชน  

5.2 ส�งเสริมและสนับสนุนการให�การสงเคราะห:แก�ประชาชนท่ีเป9นผู�สูงอายุ คน
พิการ ผู�ด�อยโอกาส ทางการศึกษาและทางสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�ดียิ่งข้ึน  

5.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและฟijนฟูกลุ�ม ชมรม กองทุน เครือข�ายภาค
ประชาชน ท้ังในระดับหมู�บ�านและระดับตําบลในเขตเทศบาลตําบลห�วยกระบอก พร�อมท้ังสร�างการมีส�วนร�วม
ของประชาชนและชุมชน โดยมีเทศบาลฯ เป9นผู�ประสานงานและให�ความช�วยเหลือด�านวิชาการ  

5.4 ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดให�คนพิการได�รับการฝdกอาชีพท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว ตามศักยภาพและความสมัครใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ดียิ่งข้ึน  

5.5 ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก�ผู�ด�อยโอกาสในสังคม เพ่ือให�สามารถ
ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได�อย�างมีศักด์ิศรีและมีคุณค�า 

 

6) การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร 
6.1 ส�งเสริมให�ประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการแก�ไขปQญหาและพัฒนาท�องถ่ิน  
6.2 พัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการบริหารงานราชการ เพ่ือให�เกิดความสะดวก 

ถูกต�อง รวดเร็ว แก�ประชาชนผู�มาใช�บริการ  
6.3 ส�งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให�มีความพร�อมและ

สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก�องค:กร  
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6.4 มุ�งใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลฯ ให�เป9นองค:กรท่ีมีความ
เป9นเลิศในการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน  

6.5 จัดหาอุปกรณ: เครื่องมือ เครื่องใช� และปรับปรุงสถานท่ีทํางาน เพ่ือให�การ
ดําเนินงานบริการประชาชนเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและการกระจาย
อํานาจสู�ท�องถ่ิน 
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ส�วนท่ี 3 
 

การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร!การพัฒนาและแผนงาน  
 

ท่ี ยุทธศาสตร! ด�าน แผนงาน หน�วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช�าง เทศบาลฯ 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานพาณิชย: กองการประปา 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานงบกลาง สํานักปลดั 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลดั 

2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลฯ 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็ง
ของชุมชน 

ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั เทศบาลฯ 

ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม
ท�องถ่ิน 

ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั เทศบาลฯ 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

5 การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั เทศบาลฯ 

ด�านการดาํเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง สํานักปลดั 

ด�านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

6 การบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั, กองคลัง เทศบาลฯ 

ด�านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลดั 

รวม 6 ยุทธศาสตร! 4 ด�าน 8 แผนงาน  6 กอง เทศบาลฯ 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก  
 

ยุทธศาสตร! ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 ป5 2564 ป5 2565 รวม 5 ป5 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร�างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 6 2,303,700 60 54,268,000 60 54,268,000 60 54,268,000 186 165,107,700 

แผนงานพาณิชย: 2 60,000 - - 1 1,000,000 3 800,000 2 800,000 8 2,660,000 
แผนงานงบกลาง 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 15 200,000 

รวม 7 200,000 11 2,443,700 64 55,408,000 68 55,408,000 67 55,408,000 219 168,467,700 
ยุทธศาสตร!ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แผนงานสาธารณสุข 15 1,180,000 11 600,000 13 8,780,000 12 8,580,000 12 8,580,000 63 27,720,000 

รวม 15 1,180,000 11 600,000 13 8,780,000 12 8,580,000 12 8,580,000 63 27,720,000 
ยุทธศาสตร!ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชมุชน 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

21 1,160,000 21 1,160,000 25 1,235,000 25 1,235,000 25 1,235,000 117 6,025,000 

แผนงานสาธารณสุข 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000 
รวม 23 1,185,000 23 1,185,000 27 1,260,000 27 1,260,000 27 1,260,000 127 6,150,000 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร! ป5 2561 ป5 2562 ป5 2563 ป5 2564 ป5 2565 รวม 5 ป5 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร!ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

แผนงานการศึกษา 11 2,470,000 11 2,470,000 12 2,510,000 14 3,610,000 14 3,610,000 62 14,670,000 
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

13 350,000 13 350,000 14 650,000 14 650,000 14 650,000 68 2,650,000 

รวม 25 2,870,000 25 2,870,000 27 3,210,000 29 4,310,000 29 4,310,000 135 17,570,000 
ยุทธศาสตร!ที่ 5 การส�งเสริมสขุภาพและคุณภาพชีวิต 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000 

แผนงานงบกลาง 3 3,025,000 3 3,025,000 3 3,025,000 3 3,025,000 3 3,025,000 15 15,125,000 
แผนงาน
สาธารณสุข 

22 1,570,000 22 1,570,000 25 650,000 25 650,000 25 650,000 119 5,090,000 

รวม 29 4,675,000 29 4,675,000 32 3,755,000 32 3,755,000 32 3,755,000 154 20,615,000 
ยุทธศาสตร!ที่ 6 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

4 520,000 7 943,000 16 5,458,000 15 5,358,000 11 3,248,000 53 15,527,000 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 35 900,000 

รวม 11 580,000 14 1,003,000 23 5,638,000 22 5,638,000 18 3,428,000 88 16,427,000 
รวมทั้งสิ้น 110 10,810,000 113 12,896,700 186 78,051,000 190 78,951,000 185 76,741,000 784 257,449,700 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 

 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมลูค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก�อสร�างถนนลูกรัง
บดอัด บริเวณข�างโรงปุ�ย
กํานัน 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 5.00 
ม. ยาว 497 ม. หนา 
0.30 ม. หรือคิดเป9น
ปริมาตรลูกรังบดอัดไม�
น�อยกว�า 745.50 ลบ.ม. 

- 347,800 - - - ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

2. โครงการก�อสร�างทางลาด
ขึ้นสํานักงานเทศบาลตําบล
ห�วยกระบอก 

เพื่อบริการ
ประชาชน/คน
พิการ/คนชรา ผู�มา
ติดต�อราชการ 

ทางลาดชนิด  
ค.ส.ล. กว�าง 2.50 ม. 
ยาว 8.00 ม. พร�อม
ราวกันตกชนิดสแตน
เลส 

- 150,000 - - - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

มีทางลาดขึ้น
สํานักงานฯ 
สําหรับผู�พิการ
ที่มาติดต�อ
ราชการ 

กองช�าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได�รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. พร�อมทางเดินเท�า
บริเวณถนนเลียบริมห�วย
กระบอก 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่เทคอนกรีตไม�น�อย
กว�า 960 ตร.ม. พร�อม
ปรับปรุงผิวทางเดินเท�า 
ค.ส.ล. กว�าง 1.20 ม. 
ยาว 120 ม. หรือคิด
เป9นพื้นที่ปรับปรุงไม�
น�อยกว�า 144 ตร.ม. 

- 750,000 - - - ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

4. โครงการปรับปรุงทางเดิน
เท�าบริเวณถนนเทศบาล 3 

เพื่อให�การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัยต�อ
ประชาชน 

ทางเดินเท�าชนิดแผ�น
คอนกรีตสําเร็จรูป พื้นที่
ปรับปรุงกว�าง 1.40 ม. 
ยาว 79.00 ม. หรือ 
คิดเป9นพื้นที่ปรับปรุงไม�
น�อยกว�า 110.60 ตร.ม. 

- 132,700 - - - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

การจราจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช�าง 

5. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติ
กคอนกรีต บริเวณถนน
เลียบด�านข�างสํานักงาน
เทศบาลตาํบลห�วยกระบอก 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 6.00 
ม. ยาว 197 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
1,182 ตร.ม. 

- 431,000 - - - ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน:
หน�าโรงเรียนบ�านห�วย
กระบอกถึงหน�าปQjมน้ํามัน 
ปตท. 

เพื่อให�การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัยต�อ
ประชาชน 

ปูยางแอสฟQลท:ติกคอน 
กรีตกว�าง 11.65 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
1,398 ตร.ม. 

- 492,200 - - - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

การจราจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช�าง 

7. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 1 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 566 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
4,528 ตร.ม. 

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

8. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 2 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 430 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
3,440 ตร.ม. 

- - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 3 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 450 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
3,600 ตร.ม. 

- - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

10. โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 4 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 250 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่เทคอนกรีตไม�น�อย
กว�า 2,000 ตร.ม. 

- - 700,000 700,000 700,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

11. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 650 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
5,200 ตร.ม. 

- - 1,820,000 1,820,000 1,820,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 6 สุดเขตบ�าน
หนองตาล 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 720 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
5,760 ตร.ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

13. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีต บรเิวณถนน
เทศบาล 7 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 980 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
7,840 ตร.ม. 

- - 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

14. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีต บรเิวณถนน
เทศบาล 8 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 8.00 
ม. ยาว 343 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท:ติก 
คอนกรีตไม�น�อยกว�า 
1,765  ตร.ม. 

- - 620,000 620,000 620,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. บริเวณเลียบ
คลองชลประทานสาย 
1 ซ�าย 5 ซ�าย ฝQ�ง
โรงเรียนเทพวิทยาถึง
สะพาน  
ค.ส.ล. 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ผิวจราจรกว�าง 6.00 
ม. ยาวไม�น�อยกว�า 
700 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเป9นพื้นที่เท
คอนกรีตไม�น�อยกว�า 
4,200  ตร.ม. 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

16. โครงการติดตั้งราว
ปRองกันอันตราย (การ:ด
เรล) บรเิวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน สาย 
1 ซ�าย 5 ซ�าย 

เพื่อปRองกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท�องถนน 

ติดตั้งราวปRองกัน
อันตราย (การ:ดเรล) 
บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทาน สาย 1 
ซ�าย 5 ซ�าย ยาว 
1,300 ม. 

- - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช�าง 

17. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําชนิดท�อ  
ค.ส.ล. บริเวณเลียบ
ไหล�ถนนลูกแก-ห�วย
กระบอก 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. 
พร�อมบ�อพักจํานวน 
23 บ�อ รวมความยาว
ทั้งสิ้นไม�น�อยกว�า 
225.00 ม. 

- - 700,000 700,000 700,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําชนิดท�อ  
ค.ส.ล. บริเวณอาคาร
ห�วยกระบอก 125 ปZ
ถึงรางน้ําหนองสอง
ห�อง 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. 
พร�อมบ�อพักจํานวน 61 
บ�อ รวมความยาวทั้งสิ้น
ไม�น�อยกว�า 650.00 ม. 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 

19. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําชนิดท�อ 
ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 7 ตั้งแต�วง
เวียนถึงสุดเขตวังตาด ี

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. 
พร�อมบ�อพักจํานวน 20 
บ�อ รวมความยาวทั้งสิ้น
ไม�น�อยกว�า 500.00 ม. 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 

20. 
 

โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําชนิดท�อ 
ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 4 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. 
พร�อมบ�อพักจํานวน 25 
บ�อ รวมความยาวทั้งสิ้น
ไม�น�อยกว�า 250 ม.  

- - 750,000 750,000 750,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 

21. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําชนิดท�อ  
ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 2 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. 
พร�อมบ�อพักจํานวน 43 
บ�อ รวมความยาวทั้งสิ้น
ไม�น�อยกว�า 430 ม.  

- - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22. โครงการซ�อมแซมฝา
ท�อระบายน้ําและราง
ระบายน้ําในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อให�ฝาท�อ
ระบายน้ําและราง
ระบายน้ําอยู�ใน
สภาพใช�งานได�ด ี

ซ�อมแซมฝาท�อระบาย
น้ําและรางระบายน้ํา  
ชนิด ค.ส.ล. และชนิด
ตะแกรงเหล็กในเขต
เทศบาลฯ 

- -  300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

ฝาท�อระบายน้ํา
และรางระบาย
น้ําอยู�ในสภาพ
ใช�งานได�ด ี

กองช�าง 

23. โครงการขุดลอกลํา
ห�วยกระบอก  

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง รวมทั้ง
กําจัดวัชพืช 

ขุดลอกลําห�วยกระบอก
ตั้งแต�หลังบ�านคุณนิติ วิ
สิทธ:ศิลป� ถึงหลังวัด
ศาลาตึก กว�าง 30 ม. 
ยาว 1,100 ม. ลึก 
1.00 ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง  

ปริมาณน้ําท�วม
ขังลดลงและการ
ระบายน้ํา
สะดวกขึ้น 

กองช�าง 

24. โครงการก�อสร�างทาง
เท�าบริเวณถนน
เทศบาล 3  

เพื่อให�การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัยต�อ
ประชาชน 

ปูทางเดินเท�าชนิดแผ�น
คอนกรีตสําเร็จรูป กว�าง 
1.50 ม. ยาวไม�น�อย
กว�า 30.00 ม. หรือ
รวมพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
45.00 ตร.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการก�อสร�างทาง
เท�าบริเวณไฟเขียวไฟ
แดงถึงสุดเขตบ�าน
หนองตาล 

เพื่อให�การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัยต�อ
ประชาชน 

ปูทางเดินเท�าชนิดแผ�น
คอนกรีตสําเร็จรูป กว�าง  
1.50 ม. ยาวไม�น�อย
กว�า 390.00 ม. หรือ
รวมพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
585.00 ตร.ม. 

-  - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช�าง 

26. โครงการก�อสร�างทาง
เท�าบริเวณถนน
เทศบาล 2 

เพื่อให�การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัยต�อ
ประชาชน 

ปูทางเดินเท�าชนิดแผ�น
คอนกรีตสําเร็จรูป กว�าง 
1.50 ม. ยาวไม�น�อย
กว�า 430.00 ม. หรือ
รวมพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
645 ตร.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

การจราจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช�าง 

27. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล. 
บริเวณไหล�ถนนเลยีบ
ลําห�วยกระบอกผ�าน
หมู�บ�านวังตาด ี

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกาย 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
720 ม. หรือรวมพื้นที่
ไม�น�อยกว�า 1,020 ตร.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

28. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล. 
บริเวณหน�าบ�านโก�หม ู

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกาย 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือรวม
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  
225.00 ตร.ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเทศบาล 
7 ตั้งแต�วงเวียนถึงสุด
เขตวังตาด ี

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกาย 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
350.00 ม. หรือรวม
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 
525.00 ตร.ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

30. โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. บริเวณสี่แยก
ไฟแดงข�างไปรษณีย:
ตําบลกรับใหญ� 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

กว�าง 7.00 ม.ยาว 70 
ม. หนา 0.15 หรือคิด
เป9นพื้นที่เทคอนกรีตไม�
น�อยกว�า 490 ตร.ม. 

- - 400,000 400,000 400,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

31. โครงการปรับปรุงวง
เวียน บริเวณถนน
เทศบาล 3 หน�าอู� พ.
กลการ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน:และให�
การจราจรสะดวก
และปลอดภัย 

เส�นผ�าศูนย:กลางฐานวง
เวียน คสล. กว�าง 3 
เมตร โครงสร�างเสาหอ
นาฬิกา ขนาด 4 นิ้ว สูง 
9 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

32. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ชนิด ค.ส.ล.
บริเวณถนนเทศบาล 
5 ถึงลําห�วยกระบอก 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว
ไม�น�อยกว�า 80.00 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33. โครงการก�อสร�างโรง
จอดรถยนต:บริเวณ
สํานักงานเทศบาลฯ 

เพื่อบริการ
ประชาชนผู�มา
ติดต�อราชการ 

โรงจอดรถ กว�าง 6.50 
ม. ยาว 18 ม. จํานวน 
2 หลัง  

- - 800,000 800,000 800,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

มีทางสถานที่
จอดรถยนต:
สําหรับ
ประชาชนที่มา
ติดต�อราชการ 

กองช�าง 

34. โครงการก�อสร�างลาน 
ค.ส.ล. บริเวณหลัง
ศาลาอเนกประสงค: 

เพื่อบริการ
ประชาชนผู�มาใช�
ศาลา
อเนกประสงค: 

กว�าง 15.00 ม. ยาว 
60.00 ม.หนา 0.15 
ม. หรือรวมพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 900 ตร.ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 

มีทางสถานที่
จอดรถยนต:
สําหรับ
ประชาชนที่มา
ใช�ศาลา
อเนกประสงค: 

กองช�าง 

35. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน:บริเวณ
สวนสาธารณะริมลํา
ห�วยกระบอก 

เพื่อให�เกิดความ
สะอาดเรียบร�อย 
และเป9นสถานที่
พักผ�อนของ
ประชาชน 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ริมลําห�วยกระบอก จัด
สวนพื้นที่ไม�น�อยกว�า 
1,500 ตร.ม. โดยปลูก
ต�นไม� ปลูกดอกไม� ซื้อ
เก�าอี้ ฯลฯ  

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร�อยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

เป9นสถานที่
พักผ�อนหย�อนใจ
ให�แก�ประชาชน 

กองช�าง 

36. โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ําบริเวณซอย
ข�าง รร.เทพวิทยา 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
และปRองกันน้ํา
ท�วมขัง 

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 1.00 ม.พร�อม
บ�อพัก หรือรวมความ
ยาวไม�น�อยกว�า 130 ม.  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละของพื้นที่
น้ําท�วมขังลดลง 

ปริมาณน้ําท�วม
ขังบนถนนและ
ไหล�ทางลดลง 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเทศบาล 
1 ตั้งแต�สี่แยกปRอม
ตํารวจถึงสดุเขต
เทศบาล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกายได� 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
560.00 ม. หรือรวม
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 
840.00 ตร.ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

38. 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟQลท:
ติกคอนกรีต บรเิวณ
สะพานข�ามคลองหลัง
ไปรษณีย: 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

กว�าง 7.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQลท: 
ติกคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
420 .00 ตร.ม. และ
ทางเบี่ยงรวมพื้นที่ไม�
น�อยกว�า 569 ตร.ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

39. โครงการก�อสร�างห�อง
เก็บของบริเวณโรง
จอดรถด�านหลังอาคาร
สํานักงานเทศบาลฯ 

เพื่อใช�ในการเก็บ
สิ่งของต�างๆ 
ของสํานักงาน 

ห�องเก็บของ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 5.70 ม. 
จํานวน 2 ห�อง 

- - 400,000 400,000 400,000 ร�อยละของ
สิ่งของเก็บอย�าง
เป9นระเบียบ
เพิ่มขึ้น  

สิ่งของต�างๆ มีที่
เก็บอย�างเป9น
ระเบียบ 

กองช�าง 

40. โครงการก�อสร�างถนน
ลูกรังบริเวณด�านข�าง
โรงสีข�าว บริษัท สห
ธัญ จํากัด ถึงที่ดิน 
หมายเลข 297 

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

กว�าง 3.40 ม. ยาว 
174 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือคิดเป9นปริมาตร
ลูกรังบดอัดไม�น�อยกว�า 
183 ลบ.ม. 

- - 250,000 250,000 250,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41. โครงการก�อสร�าง
เขื่อนริมตลิ่งลําห�วย
กระบอก 

เพื่อปRองกันการ
พังทลายของดิน 
บริเวณริมตลิ่ง 

ก�อสร�างเขื่อนปRองกัน
ตลิ่งพังทลายยาวไม�น�อย
กว�า 450 เมตร  

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร�อยละของการ
พังทลายของดิน 
บริเวณริมตลิ่ง
ลดลง 

ปRองกันการ
พังทลายของดิน 
บริเวณริมตลิ่ง 

กองช�าง 

42. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเทศบาล 
5 ฝQ�งสํานักงานกํานัน 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกายได� 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือรวม
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 
225.00 ตร.ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

43. โครงการก�อสร�างคัน
หินทางเท�า ค.ส.ล.  
บริเวณถนนเทศบาล 
7  

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
คนเดินรมิถนน
และสามารถใช�
เป9นทางวิ่งออก
กําลังกายได� 

กว�าง 1.50 ม. ยาว 
200.00 ม. หรือรวม
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 
300.00 ตร.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 

44. โครงการก�อสร�างหอ
นาฬิกาบริเวณวงเวียน
หน�าบ�านโก�หม ู

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน:และให�
การจราจรสะดวก
และปลอดภัย 

หอนาฬิกา กว�าง 3 ม.
ยาว 3 ม. สูงไม�น�อยกว�า 
9 ม. โครงสร�างเสา 
สแตนเลส 6 นิ้ว ฐาน
เสาตอม�อ ค.ส.ล. พร�อม
เข็มเจาะ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

ลดอุบัตเิหตุและ
การจราจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49. โครงการก�อสร�าง
ห�องน้ํา บริเวณ
สวนสาธารณะริมลํา
ห�วยกระบอก 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให�แก�
ประชาชนผู�มา
พักผ�อน/ออก
กําลังกาย 

ห�องน้ําชนิด ค.ส.ล. 1 
ชั้น ขนาดกว�าง 6.00 
ม. ยาว 14.00 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชาชนผู�มา
พักผ�อน/ออก
กําลังกายมี
ห�องน้ําไว�ใช�
บริการ 

กองช�าง 

50. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณถนน  
ค.ส.ล. สุดเขตเทศบาลฯ 
เข�าบ�านหนองตาล 

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณถนน  
ค.ส.ล. ทางเข�า
บ�านหนองตาล 

ติดตั้งเสาไฟฟRาชนิดเสา
คอนกรีต สูงไม�น�อยกว�า 
9.00 ม. พร�อมชุดโคม
ไฟฟRาหลอดฟลูออเรส
เซนต: ขนาดหลอดไม�
น�อยกว�า 38 วัตต: 
พร�อมอุปกรณ: จํานวน 
9 ต�น 

- - 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

บริเวณถนน  
ค.ส.ล. ทางเข�า
บ�านหนองตาลมี
แสงสว�างเพิ่มขึ้น
และประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

51. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณถนนข�าง
สํานักงานเทศบาลฯ 

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณถนนข�าง
สํานักงานเทศบาลฯ 

ติดตั้งเสาไฟฟRาชนิดเสา
คอนกรีต สูงไม�น�อยกว�า 
6.00 ม. พร�อมชุดโคม
ไฟฟRาหลอดแสงจันทร: 
ขนานหลอดไม�น�อยกว�า 
125 วัตต: พร�อม
อุปกรณ: จํานวน 8 ต�น 

- - 400,000 400,000 400,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

บริเวณถนนข�าง
สํานักงาน
เทศบาลฯ มีแสง
สว�างเพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณแยก
ปRอมตํารวจเลียบ
ไหล�ถนนเทศบาล 1 

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณแยกปRอม
ตํารวจเลียบ
ไหล�ถนนเทศบาล 
1 

ติดตั้งเสาไฟฟRาชนิดท�อ
เหล็กกลม สูงไม�น�อยกว�า 
5.50 ม. พร�อมชุดโคม
ไฟฟRา ขนาดหลอดไม�
น�อยกว�า 125 วัตต:
จํานวน 8 ต�น 

- - 400,000 400,000 400,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

บริเวณแยกปRอม
ตํารวจเลียบ
ไหล�ถนน
เทศบาล 1 มี
แสงสว�างเพิ่มขึ้น
และประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

53. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณถนน
เทศบาล 6 ตั้งแต�แยก
ไฟแดงถึงสุดเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณเลียบถนน
เทศบาล 6 ตั้งแต�
แยกไฟแดงถึงสุด
เขตเทศบาลฯ 

ติดตั้งเสาไฟฟRาชนิดท�อ
เหล็กกลม สูงไม�น�อยกว�า 
5.50 ม. พร�อมชุดโคม
ไฟฟRา ขนาดหลอดไม�
น�อยกว�า 125 วัตต: 
จํานวน  17 ต�น 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

บริเวณถนน
เทศบาล 6 
ตั้งแต�แยกไฟ
แดงถึงสุดเขต
เทศบาลฯ มีแสง
สว�างเพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54. โครงการนําสายไฟฟRา
ฝQ�งลงใต�ดิน 

เพื่อให�มี
ทัศนียภาพที่
สวยงามและ
ปRองกันการเกิด
ปQญหาไฟฟRา
ลัดวงจร 

นําสายไฟฟRาในเขต
เทศบาลฯ ฝQ�งกลบลงใต�
ดิน 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยมากขึ้น 

เขตเทศบาลฯ มี
ทัศนียภาพที่ดี
และประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

55. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณถนน
เทศบาล 1 และ
เทศบาล 2  

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณถนน
เทศบาล 1 และ
เทศบาล 2 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
20 ชุด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

56. โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟRา บริเวณถนน
หลังสํานักงานปRองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

เพื่อเพิ่มแสงสว�าง
บริเวณถนนหลัง
สํานักงานปRองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
10 ชุด 

- - 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

57. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 1 

เพื่อให�ถนนมีไฟฟRา
ส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
18 ชุด  

- - 270,000 270,000 270,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 2 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
23 ชุด  

- - 350,000 350,000 350,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�าง
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

59. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 3 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
18 ชุด  

- - 270,000 270,000 270,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�าง
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

60. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 4 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
9 ชุด  

- - 137,000 137,000 137,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�าง
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

61. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 5 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
6 ชุด  

- - 90,000 90,000 90,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�าง
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 7 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
35 ชุด 

- - 550,000 550,000 550,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

63. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เทศบาล 8 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
11 ชุด  

- - 160,000 160,000 160,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

64. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
ข�าง รร.เทพวิทยา 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
4 ชุด  

- - 60,000 60,000 60,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

65. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
ซอยตรงข�าม รร.เทพ
วิทยา 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
7 ชุด  

- - 110,000 110,000 110,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
ซอยข�างบ�านนายก 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
4 ชุด  

- - 60,000 60,000 60,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

67. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
ลูกแก-ห�วยกระบอก 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
10 ชุด  

- - 145,000 145,000 145,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 

68. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
หลังปQjมเชลล: 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
25 ชุด  

- - 363,000 363,000 363,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย:สิน 
 
 

กองช�าง 

69. โครงการติดตั้งโคมไฟ
ชนิด LED พร�อม
อุปกรณ:บรเิวณถนน
เลียบคลอง
ชลประทาน 1 ซ�าย 5 
ซ�าย 

เพื่อให�ถนนมี
ไฟฟRาส�องสว�าง 

ติดตั้งเสาไฟฟRาแสงสว�าง 
ชนิดหลอด LED พร�อม
อุปกรณ:ครบชุด จํานวน 
11 ชุด  

- - 160,000 160,000 160,000 ร�อยละของไฟ
ส�องสว�างเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว�าง
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

กองช�าง 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมลูค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน 
             1.2 แผนงานการพาณิชย! 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใหม�ทั้ง
ระบบในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
และมีน้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

วางระบบประปาใหม�ทั้ง
ระบบในเขตเทศบาลฯ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละของ
ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

กองการ
ประปา 

2. โครงการวางท�อเมน
ประปา บรเิวณ
ไหล�ถนนลูกแก-ห�วย
กระบอก ตั้งแต�ปRอม
ตํารวจถึงทางเข�า
เทศบาลฯ 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
และมีน้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

วางท�อเมนประปา พีวีซี 
ขนาด Ø ๔ นิ้ว  มอก. 
๑๓.๕  ชั้น ยาวไม�น�อย
กว�า ๔๐๐ ม. 

- - - 500,000 - ร�อยละของ
ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

กองการ
ประปา 

3. โครงการวางท�อเมน
ประปา บรเิวณหอถัง
ประปาบ�านหนองตาล 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
และมีน้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

วางท�อเมนประปา พีวีซี 
ขนาด Ø ๔ นิ้ว  มอก. 
๑๓.๕  ชั้น ยาวไม�น�อย
กว�า 150 ม. 

- - - - 300,000 ร�อยละของ
ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช�
อุปโภคบรโิภค
อย�างพอเพียง 

กองการ
ประปา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการล�างเป�าบ�อ
บาดาล 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
ใช�อุปโภคบริโภค 

ล�างเป�าบ�อบาดาล
บริเวณโรงสูบน้ํา ซอย
ตรงข�าม ร.ร. เทพวิทยา,    
สํานักงานกํานัน, บ�าน
หนองตาล, อาคาร 125 
ปZ, โรงฆ�าสัตว:, ถนน
เทศบาล 8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมี
น้ําประปา
สะอาดใช�
อุปโภคบรโิภค 

กองการ
ประปา 

5. โครงการทาสีหอถัง
เก็บน้ําประปาเทศบาลฯ 

เพื่อปRองกันการผุ
กร�อนของ
ปูนซีเมนต:และ
ปRองกันสนิม 

ทาสีหอถังเก็บน้ําประปา
เทศบาลฯ 

- - - 200,000 - 6 แห�ง หอถังน้ําประปา
มีสภาพดีขึ้นและ
อุดรอยร�าวของ
หอถังประปา 

กองการ
ประปา 

6. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน: บริเวณหอถัง
ประปาบ�านหนองตาล 

เพื่อให�หอถัง
น้ําประปามสีภาพ
ดีพร�อมใช�งาน 

ปรับพื้นดินพร�อมเท
คอนกรีต บริเวณใต�หอ
ถังบ�านหนองตาล 

- - - 100,000 - 1 แห�ง บริเวณหอถัง
น้ําประปามี
สภาพดีขึ้น 

กองการ
ประปา 

7. โครงการติดตั้งระบบ
กรองน้ําประปาดืม่ได� 
บริเวณโรงสูบ
น้ําประปาเทศบาลฯ 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
ใช�อุปโภคบริโภค 

ติดตั้งระบบกรอง
น้ําประปาดื่มได� บริเวณ
โรงสูบน้ําประปา
เทศบาลฯ 

- - - - 500,000 6 แห�ง ประชาชนมี
น้ําประปา
สะอาดใช�
อุปโภคบรโิภค 

กองการ
ประปา 

8 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา 

เพื่อให�ประชาชนมี
น้ําประปาสะอาด
ใช�อุปโภคบริโภค 

ตรวจสอบวัดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําหอถังประปา
จํานวน 6 หอถัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมี
น้ําประปา
สะอาดใช�
อุปโภคบรโิภค 

กองการ
ประปา 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมลูค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน 
             1.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการทาสีตีเส�น
จราจรในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อให�การใช�รถใช�
ถนนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

ทาสีตีเส�นจราจรในเขต
เทศบาลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา 

สํานักปลดั 

2. โครงการติดตั้งปRาย
และสญัญาณไฟจราจร
ในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อให�การใช�รถใช�
ถนนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

ติดตั้งปRายและสัญญาณ
ไฟจราจรในเขตเทศบาลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา 

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมลูค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน 
             1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปRองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช�วงเทศกาลต�างๆ 

เพื่อปRองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช�วงเทศกาล
ต�างๆ 

จัดกิจกรรมรณรงค:ลด
อุบัติเหตุในช�วงเทศกาล
ต�างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 2 ครั้ง อุบัติเหตุในช�วง
เทศกาลต�างๆ 
ลดลง 

สํานักปลดั 

2. โครงการอาสาจราจร
เพื่อความปลอดภัยใน
การใช�รถใช�ถนน 

อาสาจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การใช�รถใช�ถนน 

จัดกิจกรรมอบรมอาสา
จราจรเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช�รถใช�
ถนน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

สํานักปลดั 

3. โครงการขับขี่
ปลอดภัยสร�างวินัย
จราจร 

เพื่อปRองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

จัดกิจกรรมอบรมขับขี่
ปลอดภัยสร�างวินัย
จราจร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบรกิารการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ!ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

2. ยุทธศาสตร!ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
             2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการรณรงค:คัด
แยกขยะ 

เพื่อลดปQญหาขยะ
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค:คัด
แยกขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ปQญหาขยะในชุมชน
ลดน�อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมคัดแยกขยะ
ขององค:กร 

เพื่อลดปQญหาขยะ
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
การมีส�วนร�วมคัดแยก
ขยะขององค:กร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ปQญหาขยะในชุมชน
ลดน�อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

3. โครงการอบรมเยาวชน
พิทักษ:สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�เยาวชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการใช�
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมอบรม
เยาวชนพิทักษ:
สิ่งแวดล�อม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
ความรู� 

เยาวชนรักและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุข 

4. โครงการรณรงค:ลด
ปQญหาภาวะโลกร�อน 

เพื่อให�ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
แก�ปQญหาโลกร�อน 

จัดกิจกรรมรณรงค:ลด
ปQญหาภาวะโลกร�อน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนเข�าใจถึง
ปQญหาและเห็นถึง
ความสําคัญในการ
แก�ไขปQญหาโลก
ร�อน 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการน้ําหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อเป9นการนําร�อง
ให�ประชาชนรู�จัก 
คัดแยกขยะ เศษผัก 
เปลือกผลไม� และ
นําขยะกลับมาใช�
ประโยชน: 

จัดกิจกรรมอบรมการ
ทําน้ําหมักชีวภาพ
ให�แก�ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนรู�จัก
จัดแยกขยะและนํา
ขยะมาใช�ประโยชน: 

กอง
สาธารณสุข 

6. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน:บริเวณบ�อขยะ
เทศบาลฯ 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล�อมใน
ชุมชน 

ถมดินปกคลมุบ�อขยะ
พร�อมปรับเกลี่ยพื้นที่ 
3,016 ตารางเมตร 

400,000 - - - - ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนหน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 

7. โครงการล�างทําความ
สะอาดถนนและทาง
เท�าในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อช�วยให�
สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

ล�างทําความสะอาด
ถนนและทางเท�าใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 

8. โครงการติดตั้งกังหัน
ชัยพัฒนา บริเวณลํา
ห�วยกระบอก 

เพื่อช�วยลดมลพิษ
และแก�ไขปQญหาน้ํา
เน�าเสยี  

ติดตั้งกังหันชัยพัฒนา
บริเวณลําห�วย
กระบอก 

200,000 - 200,000 - - ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 

9. โครงการรณรงค:กําจัด
ไขมัน 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล�อมใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค:
จัดทําบ�อดักไขมันใน
ครัวเรือน  

- 20,000 - - - ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 

10. โครงการรณรงค:ระบบ
ฝQงกลบขยะ 

เพื่อลดปQญหาขยะ
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค:
ระบบฝQงกลบขยะใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ปQญหาขยะในชุมชน
ลดน�อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

11. โครงการกําจัดวัชพืช
ในคลองระบายน้ําและ
ท�อระบายน้ํา 

เพื่อช�วยลดมลพิษ
และแก�ไขปQญหาน้ํา
เน�าเสยี 

กําจัดวัชพืชในลําห�วย
กระบอกและท�อ
ระบายน้ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการขุดลอกท�อ
ระบายน้ําสาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ 

เพื่อช�วยลดมลพิษ
และแก�ไขปQญหาน้ํา
เน�าเสยี 

ขุดลอกท�อระบายน้ํา
สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนน�าอยู� 

กอง
สาธารณสุข 

13. โครงการจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพื่อลดปQญหาขยะ
ในชุมชน 

จัดการขยะมูลฝอยโดย
การนําขยะไปทิ้งในบ�อ
ขยะที่ได�มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ปQญหาขยะในชุมชน
ลดน�อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

14. โครงการก�อสร�าง
เตาเผาขยะ 

เพื่อให�มีสถานที่
กําจัดขยะที่
เหมาะสมและ
กําจัดขยะได�อย�าง
เพียงพอ 

เตาเผาขยะชนิดหัวเผา 
ใช�น้ํามันเชื้อเพลิง 
บริเวณสถานที่ทิ้ง 

- - 3,000,000 -  - 1 แห�ง ขยะในเขตเทศบาล
ได�รับการกําจัด
อย�างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข 

15. โครงการจัดซื้อที่ดิน
สําหรับทิ้งขยะ 

เพื่อให�มีสถานที่
กําจัดขยะที่
เหมาะสมและ
จํากัดขยะได�อย�าง
เพียงพอ 

จัดซื้อที่ดินสําหรับทิ้ง
ขยะไม�น�อยกว�า 3 ไร� 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห�ง ขยะในเขตเทศบาล
ได�รับการกําจัด
อย�างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร�อย 

3. ยุทธศาสตร!ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชุมชน 
             3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฝdกอบรม
ทักษะอาชีพแก�กลุ�ม
สตร ี

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู� และ
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได� 

จัดกิจกรรมอบรม
อาชีพแก�กลุ�มสตร ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

นําความรู�ที่ได�รับไป
ใช�ในการประกอบ
อาชีพได� 

สํานักปลดั 

2. โครงการฝdกอบรม
ทักษะอาชีพแก�คน
พิการและผู�ด�อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู� และ
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได� 

จัดกิจกรรมอบรม
อาชีพแก�คนพิการและ
ผู�ด�อยโอกาส 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

นําความรู�ที่ได�รับไป
ใช�ในการประกอบ
อาชีพได� 

สํานักปลดั 

3. โครงการส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพให�แก�
ประชาชน 

เพื่อส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให�แก�ประชาชน 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
การประกอบอาชีพ
ให�แก�ประชาชนและ
ศึกษาดูงานเพื่อนํา
แนวคิดใหม�ๆ มา
ประยุกต:ใช� 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

นําความรู�ที่ได�รับไป
ปรับใช�ในการ
ประกอบอาชีพได� 

สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการส�งเสริมอาชีพ
กลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑ: 

เพื่อส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให�แก�กลุ�มแปรรูป
ผลิตภณัฑ: 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
การประกอบอาชีพ
ให�แก�กลุ�มแปรรูป
ผลิตภณัฑ:ด�านบรรจุ
ภัณฑ: 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร�อยละของ
ประชนชนที่พึง
พอใจ 

นําความรู�ที่ได�รับไป
ปรับใช�ในการ
ประกอบอาชีพได� 

สํานักปลดั 

5. โครงการฝdกอบรมให�
ความรู�ด�านเกษตร
อินทรีย:และอันตราย
จากสารเคม ี

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�าน
การเกษตร 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ด�านการเกษตร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

นําความรู�ที่ได�รับไป
ปรับใช�ในด�าน
การเกษตร 

สํานักปลดั 

6. โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
และผู�บริหารเทศบาล 

เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนเข�ามามี
ส�วนร�วมในการ
ปกครองตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ชุมชนที่ 1,2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการปกครอง
ตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลดั 

7. โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และมสี�วน
ร�วมในการพัฒนา
ท�องถิ่นของตนเอง 

จัดประชุมให�ความรู�
และเปYดโอกาสให�
ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความรู�
และมสี�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถิ่น
ของตนเอง 

สํานักปลดั 

8. โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิ่น 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และมสี�วน
ร�วมในการพัฒนา
ท�องถิ่นของตนเอง 

จัดประชุมให�ความรู�
และเปYดโอกาสให�
ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความรู�
และมสี�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถิ่น
ของตนเอง 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการอบรมให�
ความรู�ด�าน
ประชาธิปไตย 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความเข�าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ด�าน
ประชาธิปไตย 

- - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความ
เข�าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลดั 

10. โครงการรณรงค:
ต�อต�านการทุจริต 

เพื่อให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการ
ปRองกันและต�อต�าน
การทุจริต 

จัดกิจกรรมรณรงค:
ต�อต�านการทุจริต 

- - 5,000 5,000 5,000 ร�อยละของ
ประชาชน
ร�วมกันต�อต�าน
การทุจริต 

ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการปRองกัน
และต�อต�านการ
ทุจริต 

สํานักปลดั 

11. โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเยาวชน 

เพื่อเป9นการปลูกฝQง
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
เยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในเยาวชน 

- - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
การปลูกฝQง 

เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

สํานักปลดั 

12. โครงการฝdกอบรมให�
ความรู�ด�านการบรหิาร
จัดการกลุ�มให�แก�
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อส�งเสริมความรู�
ด�านการจัดการ
กลุ�มให�แก�
คณะกรรมการ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมฝdกอบรม
ให�ความรู�ด�านการ
บริหารจัดการกลุ�ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
คณะกรรมการ
ชุมชนได�รับ
ความรู� 

คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู�ด�าน
การจัดการกลุ�ม 

สํานักปลดั 

13. โครงการปณิธานความ
ดีปZมหามงคล 

เพื่อถวายแด�
พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 
สมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุ
วงศ:ทุกพระองค: 

สร�างปณิธานความดีใน
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 อย�าง ประชาชนได�สร�าง
ปณิธานความด ี

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. โครงการสนับสนุน
องค:กรภาครัฐ เอกชน 
และ อปท. อื่นๆ ตาม
นโยบายแห�งรัฐ 

เพื่อสนับสนุน
หน�วยงานอื่นๆ ให�
ดําเนินการเป9นไป
ตามนโยบายแห�งรัฐ 

ส�งเสริมการเรียนรู�และ
เผยแพร�ข�อมลูข�าวสาร
ของศูนย:รวมข�อมูล
ข�าวสารการซื้อหรือ
การจ�างของ อปท. 

- - 50,000 50,000 50,000 ปZละ 2 ครั้ง นโยบายแห�งรัฐ
ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย 

สํานักปลดั 

15. โครงการจัดเก็บข�อมลู
พื้นฐานในการจัดทํา
แผนต�างๆ ของ
เทศบาลฯ 

เพื่อสํารวจและ
จัดเก็บข�อมลูความ
จําเป9นพื้นฐานใน
เขตเทศบาลฯ 

สํารวจและจัดเก็บ
ข�อมูลความจําเป9น
พื้นฐานทุกครัวเรือนใน
เขตเทศบาลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปZละ 1 ครั้ง ทราบข�อมูลความ
จําเป9นพื้นฐานทุก
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลฯ 

สํานักปลดั 

16. โครงการเผยแพร�
ความรู�ด�านการ
คุ�มครองสตรี เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�านการ
คุ�มครองสตรี เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ด�านการ
คุ�มครองสตรี เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
ด�านการคุ�มครอง
สตรี เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

สํานักปลดั 

17. โครงการสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานด�านเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

เพื่อให�เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ด�านการ
คุ�มครองสตรี เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของเด็ก
และเยาวชน
ได�รับการ
พัฒนา 

เด็กและเยาวชนมี
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

สํานักปลดั 

18. โครงการสานสมัพันธ:
ครอบครัวอบอุ�น 

เพื่อสานสมัพันธ:
ของคนใน
ครอบครัวให�มี
ความผูกพันที่ดีต�อ
กัน 

จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ:ใน
ครอบครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

คนในครอบครัวมี
ความผูกพันที่ดีต�อ
กัน 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการปRองกัน
ปQญหาด�านการละเมดิ
สิทธิเด็กและสตร ี

เพื่อปRองกันและให�
ความรู�แก�เด็กและ
สตร ี

จัดกิจกรรมรณรงค:
ปQญหาด�านการละเมดิ
สิทธิเด็กและสตร ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ปQญหาด�านการ
ละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรลีดลง 

สํานักปลดั 

20. โครงการรณรงค:
ปRองกันและแก�ไข
ปQญหายาเสพตดิ 

เพื่อให�เยาวชนรู�ถึง
โทษของยาเสพติด
และห�างไกลยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมรณรงค:
และอบรมเรื่องปRองกัน
และแก�ไขปQญหายา
เสพติด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ปQญหาด�านยาเสพ
ติดลดลง 

สํานักปลดั 

21. โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
เสรมิสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ

จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได� 

สํานักปลดั 

22. โครงการปกปRองและ
พิทักษ:สถาบัน
พระมหากษัตริย: 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความจงรักภัคดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย: 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
การปกปRองและพิทักษ:
สถาบัน
พระมหากษัตริย: 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภัคดตี�อระบบ
สถาบัน 

สํานักปลดั 

23. โครงการพิทักษ:รักษา
ไว�ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย: 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความจงรักภัคดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย: 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
ปกปRองพิทักษ:รักษาไว�
ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย: 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภัคดตี�อระบบ
สถาบัน 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24. โครงการสร�างความ
ปรองดองสมานฉันท:
ในชุมชน 

เพื่อสร�างความรักความ
สามัคคีแก�คนในชุมชน 

จัดกิจกรรมที่ทําให�
เกิดความสมานฉันท:
ในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

เกิดความรักความ
สามัคคีแก�คนใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 

25. โครงการเผยแพร�
ความรู�ด�านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให�ประชาชนได�น�อมนํา
โครงการพระราชดาํริไปใช�
ในชีวิตประจําวัน 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�เกี่ยวกับ
ความรู�ด�านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ประชาชน
ได�รับความรู� 

ประชาชนได�น�อม
นําโครงการ
พระราชดําริไปใช�
ในชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร�อย 

3. ยุทธศาสตร!ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข�มแข็งของชุมชน 
             3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสร�าง
จิตสํานึกในการทํา
ความดีถวายในหลวง 

เพื่อถวายแด�
พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 
สมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุ
วงศ:ทุกพระองค: 

จัดกิจกรรมสร�าง
จิตสํานึกในการทํา
ความดีถวายในหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการทํา
ความดีถวายใน
หลวง 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการอบรมปRองกัน
และแก�ไขปQญหายา
เสพติด 

เพื่อให�เยาวชนรู�ถึง
โทษของยาเสพติด
และห�างไกลยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง
ปRองกันและแก�ไข
ปQญหายาเสพตดิ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
ความรู� 

ปQญหาด�านยาเสพ
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร!ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
             4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน 
สอดคล�องกับ
ศักยภาพพื้นที่ ตาม
วิถีชุมชน 

ส�งเสริมการตลาดและ
ประชาสมัพันธ:การ
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 

มีแหล�งท�องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร!ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
             4.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส�งเสริม
อุปกรณ:สื่อนวัตกรรม
เด็กเล็ก 

เพื่อให�เด็กมี
พัฒนาการที่ดี มี
ความพร�อมที่จะ
ได�รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
การเรยีนรู�ของ ศพด. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
มีความพร�อมที่จะ
ได�รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

กองการศึกษา 

2. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) สําหรับเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่จะ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตลอดปZ เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

3. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ�านห�วย
กระบอก 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่จะ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 ตลอดปZ เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

4. โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่จะ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตลอดปZ เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ�าน
ห�วยกระบอก 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่
จะศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ตลอดปZ เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

6. โครงการส�งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่
จะศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร�อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

7. โครงการส�งเสริม
โภชนาการหนูน�อย 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ทางด�านร�างกายและ
สมองที่ดีขึ้นพร�อมที่
จะศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

8. โครงการส�งเสริม
ปRองกันทันตสุขภาพ
เด็กเล็กปฐมวัย 

เพื่อให�เด็กมีความรู�
ความเข�าใจในการ
ดูแลสุขภาพฟQน 

จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
ปRองกันทันตสุขภาพ
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของเด็ก
มีสุขภาพฟQนที่
ดี 

เด็กมสีุขภาพฟQนที่
ดี 

กองการศึกษา 

9. โครงการส�งเสริมการ
อ�าน 

เพื่อเด็กเกิดความ
รักในการอ�าน
หนังสือ 

ฝdกให�เด็กอ�านหนังสือ
เป9นนิสัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กมีการพัฒนา
ทางสมองที่ดี 

กองการศึกษา 

10. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน:บริเวณศูนย:
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให�
สภาพแวดล�อม
ภายใน ศพด. มี
ความสวยงาม 

ทําการประปรุงภูมิ
ทัศน:บริเวณโดยรอบ
ของ ศพด. 

- - - 100,000 100,000 1 แห�ง สภาพแวดล�อม
ภายใน ศพด. มี
ความสวยงาม 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการก�อสร�าง
หลังคาคลมุสนามเด็ก
เล�นบรเิวณศูนย:
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปRองกัน
แสงแดดให�เด็ก
และเด็กมีพื้นที่ไว�
ทํากิจกรรมต�างๆ 

ก�อสร�างหลังคาคลุม
บริเวณสนามเด็กเล�น
ใน ศพด. 

- - - 1,000,000 1,000,000 1 แห�ง เด็กมีพื้นที่เหมาะ
แก�การทํากิจกรรม
ต�างๆ 

กองการศึกษา 

12. โครงการส�งเสริมการ
เรียนรู�เด็กปฐมวัย 
ท�องถิ่นไทยผ�านการ
เล�น 

เพื่อเป9นการ
เสรมิสร�าง
พัฒนาการทางด�าน
ร�างกายและสมอง
ของเด็ก 

ก�อสร�างสนามเด็กเล�น
สร�างปQญญา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กได�รับการ
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด�าน 

กองการศึกษา 

13. โครงการจัดตั้งศูนย:
การเรยีนรู�ชุมชน 

เพื่อจัดให�มีสถานที่
สําหรับการเรียนรู�
ชุมชน 

จัดสถานที่สําหรับการ
เรียนรู�ชุมชน 

- - 40,000 40,000 40,000 2 แห�ง เด็กและเยาวชนมี
สถานที่สําหรับการ
เรียนรู� 

กองการศึกษา 

14. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห�งชาต ิ

เพื่อส�งเสริมให�เด็ก
ได�กล�าแสดงออก
อย�างสร�างสรรค: 

จัดกิจกรรมการแสดง
บนเวที แจกของ
รางวัล ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปZละ 1 ครั้ง เด็กมีความรู�สึก
ภาคภูมิใจที่เห็น
ความสําคัญของ
กิจกรรมวันเด็ก 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร!ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
             4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานแห�
เทียนจํานําพรรษา 

เพื่อสืบสาน
กิจกรรมทางศาสนา 

จัดงานแห�เทียนจํานํา
พรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให�คงอยู�ตลอดไป 

กองการศึกษา 

2. โครงการจัดงานวันแม�
แห�งชาติ 12 สิงหา
มหาราชินี 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีแด�
สมเด็จพระนางเจ�า
พระบรม ราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมถวายพาน
พุ�มราชสักการะ   
และมหรสพสมโภช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนทุกหมู�
เหล�าได�ร�วมแสดง
ความจงรักภักด ี

กองการศึกษา 

3. โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนาและ
วันสําคัญต�างๆ เช�น 
วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  
วันปYยะมหาราช ฯลฯ 

เพื่อสืบสาน
กิจกรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมในวัน
สําคัญต�างๆ 

จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา และกิจกรรม
ในวันสําคัญต�างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให�คงอยู�สืบไป 

กองการศึกษา 

4. โครงการจัดงานวัน
สงกรานต: 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดงานทําบุญตักบาตร
และรดน้ําดําหัวขอพร
ผู�ใหญ� 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
ให�คงอยู�สืบไป 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
ให�คงอยู�สืบไป 

กองการศึกษา 

6. โครงการจัดงานเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล�า
เจ�าอยู�หัว 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีแด�
พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 

จัดกิจกรรมเครื่องราช
สักการะ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนทุกหมู�
เหล�าได�ร�วมแสดง
ความจงรักภักด ี

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดงานเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�า
สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีแด�พระ
บรมราชินี 

จัดกิจกรรมเครื่องราช
สักการะ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนทุกหมู�
เหล�าได�ร�วมแสดง
ความจงรักภักด ี

กองการศึกษา 

8. โครงการประเพณีงาน
ไหว�เจ�าพ�อสามภเูขา 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท�องถิ่น 

จัดงานกิจกรรมงาน
ไหว�เจ�าพ�อสามภเูขา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท�องถิ่นให�คงอยู�
สืบไป 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการส�งเสริมการ
ออกกําลังกาย 

เพื่อส�งเสริมการ
ออกกําลังกายของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

ส�งเสริมการออกกําลัง
กายประเภทต�างๆ เช�น 
แอร:โรบิค ฟุตบอล  
เปตอง และอื่นๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

10. โครงการจัดการ
แข�งขันกีฬาฟุตบอล, 
ฟุตซอล 

เพื่อส�งเสริมการ
ออกกําลังกายของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

จัดการแข�งขันกีฬา
ฟุตบอล, ฟุตซอล แก�
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

11. โครงการอุดหนุนการ
แข�งขันกีฬาท�องถิ่น
สัมพันธ: 

เพื่อเสรมิสร�าง
ความสามัคคีของ
คนท�องถิ่น 

เข�าร�วมการแข�งขัน
กีฬาต�างๆ ระหว�าง 
อปท. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง เกิดความสามัคคี
ของคนท�องถิ่น 

กองการศึกษา 

12. โครงการอุดหนุนการ
แข�งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ: 

เพื่อเสรมิสร�าง
ความสามัคคีของ
คนท�องถิ่น 

เข�าร�วมการแข�งขัน
กีฬาต�างๆ ระหว�าง 
เทศบาลในจังหวัด
ราชบุร ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปZละ 1 ครั้ง เกิดความสามัคคี
ของคนท�องถิ่น 

กองการศึกษา 

13. โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ:กีฬา 

เพื่อส�งเสริมการ
ออกกําลังกายของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

สนับสนุนอุปกรณ:กีฬา
ให�ชุมชน เช�น ฟุตบอล 
ตะกร�อ  
เปตอง เป9นต�น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14.. โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อให�เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายที่
พร�อมใช�งาน 

ปรับปรุงสนามกีฬาใน
เขตเทศบาลฯ 

- - 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายที่
พร�อมใช�งาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร!ที่ 5 การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
             5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการผู�สูงวัยใส�ใจ
สุขภาพ 

เพื่อประชาชนมี
ความรู�ในการดูแล
สุขภาพก�อนเข�าสู�
วัยผู�สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ในการดูแล
สุขภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู�
ในการดูแลสุขภาพ
ก�อนเข�าสู�วัย
ผู�สูงอายุ 

สํานักปลดั 

2. โครงการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู�สูงอายุให�มี
สุขภาพที่ด ี

จัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ผู�สูงอายุมสีุขภาพที่
ดี 

สํานักปลดั 

3. โครงการเข�าค�ายเด็ก
และเยาวชนสัมพันธ:
อนุรักษ:สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�เด็กและ
เยาวชนมีจิตสํานึก
อนุรักษ:สิ่งแวดล�อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ:
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 10,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
ความรู� 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกอนุรักษ:
สิ่งแวดล�อม 

สํานักปลดั 

4. โครงการบ�านน�ามอง 
คลองสวยน้ําใส 

เพื่อให�ประชาชนมี
จิตสํานึกอนุรักษ:
สิ่งแวดล�อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ:
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกอนุรักษ:
สิ่งแวดล�อม 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร!ที่ 5 การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
             5.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสงเคราะห:
เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 

เพื่อเป9นสวัสดิการ
สงเคราะห:ให�ความ
ช�วยเหลือผู�สูงอายุ 

จ�ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู�สูงอายุให�กับ
ผู�สูงอายุที่มสีิทธิตาม
ประกาศเทศบาลฯ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ผู�สูงอายุได�รับการ
ช�วยเหลือและมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

2. โครงการสงเคราะห:
เบี้ยยังชีพผู�พิการ 

เพื่อเป9นสวัสดิการ
สงเคราะห:ให�ความ
ช�วยเหลือผู�พิการ 

จ�ายเงินเบี้ยยังชีพผู�
พิการให�กับผู�พิการที่มี
สิทธิตามประกาศ
เทศบาลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ผู�พิการได�รับการ
ช�วยเหลือและมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

3. โครงการสงเคราะห:
เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส: 

เพื่อเป9นสวัสดิการ
สงเคราะห:ให�ความ
ช�วยเหลือผู�ป�วย
เอดส: 

จ�ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู�ป�วยเอดส:ให�กับผู�ติด
เชื้อเอดส:ที่ขอรับการ
สงเคราะห: 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ผู�ป�วยเอดส:ได�รับ
การช�วยเหลือและ
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร!ที่ 5 การส�งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
             5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อให�อาสาสมคัร
สาธารณสุขมี
ความรู� ความเข�าใจ
ด�านงาน
สาธารณสุข 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานด�านงาน
สาธารณสุข 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร�อยละของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ได�รับความรู� 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
สามารถนําความรู�
และประสบการณ:
จากการศึกษาดมูา
ปรับใช�ให�เกิด
ประโยชน: 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการควบคุมและ
ปRองกันโรคไข�หวัดนก 

เพื่อปRองกันการ
เกิดและการระบาด
ของโรคไข�หวัดนก 
 

จัดซื้ออุปกรณ: น้ํายา
ฆ�าเชื้อ ในการปRองกัน
โรคไข�หวัดนก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ไม�มีการระบาด
ของโรคไข�หวัดนก 

กอง
สาธารณสุข 

3. โครงการรณรงค:
ควบคุมและปRองกัน
โรคไข�เลือดออก 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู� ความเข�าใจ
ในการปRองกันและ
ลดอัตราการป�วย
ของโรค
ไข�เลือดออก 

กําจัดยุงลายและยุง
รําคาญตามแหล�ง
เพาะพันธุ: และ
ประชาสมัพันธ:ตาม
ตามช�องทางต�างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจในการ
ปRองกันโรค
ไข�เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

4. โครงการรณรงค:
ควบคุมและปRองกัน
โรคเอดส: 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส: 

รณรงค:ให�ความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส: 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส: 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการอบรม
เยาวชนสาธารณสุข
ในโรงเรียน (ยสร.) 

เพื่อให�มีผู�นํา
นักเรียนเผยแพร�
ความรู�เกี่ยวกับ
ด�านสาธารณสุข 

จัดกิจกรรมอบรมผู�นํา
นักเรียนเกี่ยวกับงาน
ด�านสาธารณสุข 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
ความรู� 

นักเรียนมีความรู�
เกี่ยวกับด�านงาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

6. โครงการรณรงค:ลด
อัตราเสี่ยงโรคมะเร็ง 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู� ความเข�าใจ
ในโรคมะเร็ง 

รณรงค:ให�ความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

กอง
สาธารณสุข 

7. โครงการรณรงค:
ควบคุมและปRองกัน
โรคพิษสุนัขบ�า 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�  ความ
เข�าใจในการ
ปRองกันโรคพิษสุนัข
บ�า 

รณรงค:ให�ความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ�า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ�า 

กอง
สาธารณสุข 

8. โครงการสุขภาพดีชีวี
มีสุข 

เพื่อให�ความรู�ด�าน
สุขภาพจิตและให�
การดูแลผู�ที่มี
ปQญหาทางด�าน
สุขภาพจิต 

จัดกิจกรรมอบรม
ประชาชนด�าน
สุขภาพจิต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

9. โครงการทําหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อลดการขยาย
พันธ:ของสุนัขและ
แมวไม�มเีจ�าของ 

ทําหมันสุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ลดการขยายพันธ:
ของสุนัขและแมว
ไม�มเีจ�าของ 

กอง
สาธารณสุข 

10. โครงการสํารวจข�อมลู
จํานวนสัตว:และขึ้น
ทะเบียนสตัว: 

เพื่อทราบจํานวน
สัตว:และใช�เป9น
ข�อมูลในการ
วางแผนปRองกัน
โรค 

สํารวจข�อมลูจํานวน
สัตว:และขึ้นทะเบียน
สัตว: 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทราบจํานวนสตัว:
และใช�เป9นข�อมูล
ในการวางแผน
ปRองกันโรค 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการตลาดนัด
สุขภาพ 

เพื่อส�งเสริมให�
ประชาชนได�
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพ 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ในการดูแล
สุขภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
ในการดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

12. โครงการอบรมวัยใส
ใส�ใจอนามัยเจริญ
พันธุ: 

เพื่อให�เยาวชนมี
ความรู�ความเข�าใจ
ในวัยเจริญพันธุ: 

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�กับวัยรุ�นในวัย
เจริญพันธ: 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
เยาวชนได�รับ
ความรู� 

เยาวชนมีความรู�
ความเข�าใจในวัย
เจริญพันธุ: 

กอง
สาธารณสุข 

13. โครงการอบรมดูแล
สุขภาพแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักการ
แพทย:วิธีพุทธ 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เกี่ยวกับ
หลักการแพทย:วิธี
พุทธ 

จัดกิจกรรมอบรมใน
การดูแลสุขภาพแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักการแพทย:วิธี
พุทธ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
เกี่ยวกับหลักการ
แพทย:วิธีพุทธ 

กอง
สาธารณสุข 

14. โครงการรณรงค: 
ควบคุมและปRองกัน
โรคตดิต�อและโรค
ระบาด 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต�อ
และโรคระบาด 

รณรงค:ให�ความรู� 
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
โรคตดิต�อและโรค
ระบาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต�อ
และโรคระบาด 

กอง
สาธารณสุข 

15. โครงการอุดหนุน
อาสาสมัครชุมชน 

เพื่อส�งเสริม
สนับสนุน
อาสาสมัครชุม  

สนับสนุนอาสาสมัคร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปZละ 1 ครั้ง ประชาชนได�รับ
การดูแลสนับสนุน
ที่ดี 

กอง
สาธารณสุข 

16. โครงการหมอหมู�บ�าน
ในพระราชประสงค: 
สร�างสุขภาพดีด�วย
สมุนไพร 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ด�าน
สมุนไพรใกล�ตัว  

ชุมชนที่ 1,2 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนนํา
สมุนไพรใกล�ตัวไป
ใช�ประโยชน:ด�าน
สุขภาพ 

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการอาหาร
ปลอดภัย เพื่อสุขภาพ
กายใจที่ดี ชีวีมีสุข 
ปลูกผักสวนครัว ไม�
ต�องกลัวสารพิษ 

เพื่อให�ประชาชน
ปลอดภัยจาก
สารเคมีที่ปลอมปน
มากับอาหาร 

ชุมชนที่ 1,2 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความรู�
เรื่องการบรโิภค
อาหารที่ปลอดภัย 
และลดการใช�
สารเคม ี

กอง
สาธารณสุข 

18. โครงการเสรมิสร�าง
โภชนาการตามวัย สุข
ใจดังชุมชน 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่อง
เสรมิสร�าง
โภชนาการในแต�
ละช�วงวัย 

ชุมชนที่ 1,2 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความรู�
ด�านโภชนาการ
และนําไปใช�ได�
อย�างถูกต�องตาม
ช�วงวัย 

กอง
สาธารณสุข 

19. โครงการรณรงค:ตลาด
สดน�าซื้อ 

เพื่อให�ตลาดสดมี
ความสะอาดถูก
หลักสุขาภิบาล 

ประชาสมัพันธ:และ
เผยแพร�ให�ร�านค�าแผง
ลอยรักษาความ
สะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ตลาดสดมีความ
สะอาดถูกหลัก
สุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

20. โครงการจัดซื้อชุด
ตรวจสอบสาร
ปนเปijอน 

เพื่อสร�างจิตสํานึก
แก�ผู�ประกอบการ 

รณรงค:และออกสุ�ม
ตรวจตัวอย�างอาหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนัก
และบรโิภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

21. โครงการรณรงค:
ผู�ประกอบการร�านค�า
และแผงลอยปฏิบัติ
ตามหลักสุขาภิบาล 

เพื่อเสรมิสร�าง
ความรู�ตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

รณรงค:ให�ความรู�แก�
ผู�ประกอบการตาม
หลักสุขาภิบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ผู�ประกอบการ
ปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

22. โครงการส�งเสริมการ
ใช�ผลิตภณัฑ:ที่เป9น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม 

เพื่อส�งเสริมการใช�
ผลิตภณัฑ:ที่เป9น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ประชาสมัพันธ:และ
เผยแพร�การใช�
ผลิตภณัฑ:ที่เป9นมติร
กับสิ่งแวดล�อม 

- - 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนใช�
ผลิตภณัฑ:ที่เป9น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการสํานักงานสี
เขียว 

เพื่อให�พนักงานมี
ความรู�เรื่อง
สิ่งแวดล�อม 

ประชาสมัพันธ:และ
เผยแพร�ให�ช�วยกัน
รักษาสิ่งแวดล�อม 

- - 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
พนักงานได�รับ
ความรู� 

พนักงานมีความรู�
เรื่องสิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุข 

24. โครงการจัดการ
คุณภาพอากาศ 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เรื่องการ
จัดการคุณภาพ
อากาศ 

รณรงค:และให�ความรู�
เรื่องการจัดการ
คุณภาพอากาศ 

- - 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
เรื่องการจัดการ
คุณภาพอากาศ 

กอง
สาธารณสุข 

25. โครงการใช�พลังงาน
อย�างรู�คุณค�า 

เพื่อให�ประชาชนใช�
พลังงานอย�างรู�
คุณค�า 

เพื่อรณรงค:และให�
ความรู�ในการใช�
พลังงานอย�างรู�คุณค�า 

- - 20,000 20,000 20,000 ใช�พลังงาน
อย�างรู�คุณค�า 

ประชาชนใช�
พลังงานอย�างรู�
คุณค�า 

กอง
สาธารณสุข 

26. โครงการตักขยะ 
พร�อมถมดินกลบพื้นที่
บ�อขยะเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
บ�อขยะเดิม 

จ�างเหมาตักขยะมลู
ฝอยออกจากบ�อขยะ
เทศบาลฯ พร�อมถม
ดินปรับปรุงพื้นที่ 

1,000,000 1,000,000 - - - 1 แห�ง สภาพแวดล�อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการวางแผน ส�งเสรมิการลงทุน พาณิชกรรมและการท�องเที่ยว 

6. ยุทธศาสตร!ที่ 6 การบริหารจดัการและการพัฒนาบุคลากร 
             6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
อาคารห�วยกระบอก 
125 ปZ 

เพื่อให�อาคารมี
ความพร�อมในการ
ใช�งาน 

ปรับปรุงชายหลังคา
เมทัลชีสปYดกันนกและ
ปYดกันสาดรองรับน้ํา
บริเวณชายอาคาร 
125 ปZ ยาว 147 ม. 

- 113,000 113,000 113,000 113,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

อาคารมีความ
พร�อมในการใช�งาน
และปลอดภัย 

สํานักปลดั 

2. โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ 

เพื่อให�สถานที่
ราชการมีความเป9น
ระเบียบและสวยงม 

ติดตาข�ายกันนกรอบ
อาคารสํานักเทศบาลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 - ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

อาคารมีความ
พร�อมในการใช�งาน
และกันนกเข�ามา
สร�างความสกปรก
บริเวณอาคาร 

สํานักปลดั 

3. โครงการติดตั้งตู�สาขา
โทรศัพท:ของ
สํานักงานเทศบาลฯ
พร�อมระบบปRองกัน
ฟRาผ�า 

เพื่อใช�ในการติดต�อ
ประสานงานภายใน
และภายนอก
หน�วยงาน 

ติดตั้งตู�สาขาโทรศัพท:
ของสํานักงานเทศบาลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 - ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

การติดต�อ
ประสานงานภายใน
และภายนอก
หน�วยงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการติดตั้งกล�อง
วงจรปYด CCTV 
ภายในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งกล�องวงจรปYด 
CCTV พร�อมอุปกรณ:
ครบชุด จํานวน 17 
ชุด 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
2.ร�อยละของ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สิน 

สํานักปลดั 

5. โครงการปรับปรุง
อาคารห�วยกระบอก 
125 ปZ 

 

เพื่อให�อาคารมี
ความพร�อมในการ
ใช�งาน 

ซ�อมแซมฝRาภายใน-
ภายนอกอาคาร, ทาสี
รอบอาคาร, ซ�อมแซม
ประตูหน�าต�าง ฯลฯ 

- - 450,000 450,000 450,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

อาคารมีความ
พร�อมในการใช�งาน
และปลอดภัย 

สํานักปลดั 

6. โครงการติดตั้งลิฟท:
ขนส�งอาคารห�วย
กระบอก 125 ปZ 
 

เพื่อใช�ในการขนส�ง
สิ่งของต�างๆ ขึ้น-ลง 
ภายในอาคารห�วย
กระบอก 125 ปZ 

ติดตั้งลิฟท:ขนส�ง รับ
น้ําหนักไม�น�อยกว�า 
300 กิโลกรมั ขนาด 
1.20 × 0.80 เมตร 
จํานวน 3 ชั้น ชนิดโครง
เหลก็กรุด�วยผนัง
สําเร็จรูป 

- - 600,000 600,000 600,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

มีลิฟท:ขนส�งสิ่งของ
ต�างๆ ขึ้น-ลง 
ภายในอาคารห�วย
กระบอก 125 ปZ 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการติดตั้งปRาย
ประชาสมัพันธ:
อิเล็กทรอนิกส: (LED 
Billboard) แบบ
ภายนอกอาคาร  
 

เพื่อให�ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

ติดตั้งปRาย
ประชาสมัพันธ:
อิเล็กทรอนิกส: LED  
ยาว 2.40 เมตร สูง 
1.20 เมตร จํานวน 2 
ปRาย 

- - 1,500,000 1,500,000 - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข�าวสาร 

ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

สํานักปลดั 

8. โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายใน
เขตเทศบาลฯ 
 

เพื่อให�ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบสายส�ง
สัญญาณ ลําโพง 
ระบบเครื่องส�ง
สัญญาณ ชุมชนที่ 1,2 

- - 300,000 300,000 - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข�าวสาร 

ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

สํานักปลดั 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู�
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานบุคลากรในองค:กร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ
พนักงานได�รับ
ความรู� 

บุคลากรในองค:กร
มีความรู�และ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

10. 
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก�
บุคลากรในองค:กร 

เพื่อให�พนักงานมี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก�
บุคลากรในองค:กร 

- - 5,000 5,000 5,000 ร�อยละของ
บุคลากรมีความ
โปร�งใส 

พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

11. 
โครงการอบรมความ
โปร�งใสในการบริหาร
ราชการ 

เพื่อปRองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

จัดกิจกรรมอบรม
ความโปร�งใสในการ
บริหารราชการ 

- - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
บุคลากรมีความ
โปร�งใส 

หน�วยงาน
ปราศจากการ
ทุจริต 

สํานักปลดั 

12. 

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ:แหล�ง
ท�องเที่ยวชุมชน 

เพื่อให�ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

จัดทําแผ�นพับ ปRาย
ประชาสมัพันธ: ฯลฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข�าวสาร 

ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการผู�ตอบแทนผู�
ปฏิบัติราชการอันเป9น
ประโยชน:แก� อปท. 

เพื่อจ�าย
ค�าตอบแทนสําหรับ
พนักงานเป9นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปZ)   

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ปZ พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

14. โครงการจ�างสถาบัน
ศึกษาวิจัย ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ 

เพื่อวิเคราะห:และ
พัฒนาองค:กรตามที่
ประชาชนต�องการ   

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปZ การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
ตรงตามความ
ต�องการของ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

15. โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย:สิน 

เพื่อเป9นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บข�อมลู
และช�วยในการ
จัดเก็บภาษี 

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

มีข�อมูลที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์ ข�อมูล
ปRาย และข�อมลู
โรงเรือนอาคารใน
เขตเทศบาลฯ 

กองคลัง 

16. โครงการจัดทําปRาย
ประชาสมัพันธ:โครง
เหล็ก  

เพื่อให�ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

ปRายประชาสัมพันธ:
โครงเหล็ก  

- - 100,000 - - ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข�าวสาร 

ประชาชนมี
ช�องทางในการรับรู�
ข�อมูลข�าวสารได�
อย�างทั่วถึง 

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการวางแผน ส�งเสรมิการลงทุน พาณิชกรรมและการท�องเที่ยว 

6. ยุทธศาสตร!ที่ 6 การบริหารจดัการและการพัฒนาบุคลากร 
             6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฝdกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต�น 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ในการ
ดับเพลิงเบื้องต�น 

จัดกิจกรรมฝdกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต�น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
ในการดับเพลิง
เบื้องต�น 

สํานักปลดั 

2. โครงการซ�อมแผน
ปRองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

เพื่อให�นักเรียนมี
ความรู�และสามารถ
นําไปใช�เมื่อเกิดเหต ุ

จัดกิจกรรมอบรม
ปRองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
นักเรียนได�รับ
ความรู� 

นักเรียนมีความรู�
และสามารถ
นําไปใช�เมื่อเกิดเหต ุ

สํานักปลดั 

3. โครงการฝdกอบรมให�
ความรู�การปRองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และสามารถ
ช�วยเหลือตนเองได� 

จัดกิจกรรมฝdกอบรม
ให�ความรู�การปRองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
ประชาชนได�รับ
ความรู� 

ประชาชนมีความรู�
และสามารถ
ช�วยเหลือตนเองได� 

สํานักปลดั 

4. โครงการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย:สินของ
ประชาชน 

เพื่อปRองกันและ
ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย:สินของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

สามารถช�วยเหลือ
ประชาชนและปRอง
ปรามเหตุที่เกิดขึ้น
ได� 

สํานักปลดั 

5. โครงการฝdกทบทวน
แผนปRองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ให�กับพนักงาน
เทศบาลฯ 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ความชํานาญใน
การปRองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝdกทบทวนแผน
ปRองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให�กับ
พนักงานเทศบาลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ
พนักงานได�รับ
ความรู� 

พนักงานเทศบาลฯ 
สามารถให�การ
ช�วยเหลือ
ประชาชนได�อย�าง
ถูกวิธีและรวดเร็ว 

สํานักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการฝdกอบรม
อาสาสมัครปRองกันภัย
ฝ�ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให�สมาชิก อพปร. 
ให�มีความพร�อมใน
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝdกอบรม
อาสาสมัครปRองกันภัย
ฝ�ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร�อยละของ
สมาชิก อพปร.
ได�รับความรู� 

สมาชิก อพปร. มี
ความพร�อมในการ
ปฏิบัติงาน
ช�วยเหลือปRองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลดั 

7. โครงการฝdกอบรม
อาสาสมัครปRองกันภัย
ฝ�ายพลเรือน 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให�สมาชิก อพปร. 
ให�มีความพร�อมใน
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝdกอบรม
อาสาสมัครปRองกันภัย
ฝ�ายพลเรือน 
(หลักสูตรทบทวน) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ
สมาชิก อพปร.
ได�รับความรู� 

สมาชิก อพปร. มี
ความพร�อมในการ
ปฏิบัติงาน
ช�วยเหลือปRองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค!กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 

 

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 2 เสริมสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค�า การบริการการท�องเที่ยวด�วยนวัตกรรม และบริการที่มีมลูค�าสูง 
ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพื้นฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค: เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟQสท:ติกคอนกรตี 
พร�อมตีเส�นจราจร สาย
ทางหมู�บ�านหนองตาล – 
ถนนเทศบาล 1  

เพื่อพัฒนาระบบ
การคมนาคมให�มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟQสท:ติกคอน 
กรีต ช�วงที่ 1 กว�าง 
6.00 ม. ยาว 
415.00 ม. หนา 
0.05 ม. ช�วงที่ 2 
กว�าง 8.00 ม. ยาว 
335.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป9น
พื้นที่ปูยางแอสฟQสท:ติ
กคอนกรีตไม�น�อยกว�า 
5,170 ตร.ม. พร�อมตี
เส�นจราจร 

- - 1,953,000 1,953,000 1,953,000 ร�อยละของ
ประชาชน
คมนาคมสะดวก 

มีเส�นทางการ
คมนาคมที่ได�
มาตรฐาน และ
สะดวกปลอดภยั 

อบจ. 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ! 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลห�วยกระบอก 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปRาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ:) 

งบประมาณ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พร�อมโต�ะกลาง 
จํานวน 2 ชุด 

- 30,000 30,000 30,000 - สํานักปลดั 

2. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครือ่ง - - - 20,000 20,000 สํานักปลดั 

3. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว - 4,000 4,000 4,000 - สํานักปลดั 

4. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:คอมพิวเตอร: จัดซื้ออุปกรณ:อ�านบัตรแบบ
เอนกประสงค: จํานวน 2 เครื่อง 

- 1,400 1,400 1,400 - สํานักปลดั 

5. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อกาต�มน้ําไฟฟRา จํานวน 1 เครื่อง - 1,200 1,200 1,200 - สํานักปลดั 

6. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญ�าแบบข�อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง  

- - 9,500 9,500 9,500 สํานักปลดั 

7. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:โฆษณาและ
เผยแพร� 

จัดซื้อโทรทัศน:แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

- - 12,100 12,100 - สํานักปลดั 

8. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:โฆษณาและ
เผยแพร� 

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร: 
จํานวน 1 เครื่อง 

- -  27,700 27,700 - สํานักปลดั 

9. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:ไฟฟRาละวิทยุ จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร�สาย จํานวน 1 ชุด 

- - 500,000 500,000 - สํานักปลดั 

10.. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อโต�ะทํางาน จํานวน 1 ตัว และ
เก�าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 

12,000 12,000 - 12,000 - กองคลัง 

 

แบบ ผ. 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปRาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ:) 

งบประมาณ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน จํานวน 3 ตู� 

16,500 16,500 - - - กองคลัง 

12. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม�น�อย
กว�า 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

94,000 - - - - กองคลัง 

13. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:คอมพิวเตอร: จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร: จํานวน 1 
เครื่อง 

- 30,000 - - 30,000 กองคลัง 

14. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:คอมพิวเตอร: จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร: จํานวน 1 
เครื่อง 

- 10,000 - - - กองคลัง 

15. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:คอมพิวเตอร: จัดซื้อเครื่องพิมพ:แบบฉีดหมึก จํานวน 
1 เครื่อง 

- - 10,000 - - กองคลัง 

16. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:ไฟฟRาละวิทยุ จัดซื้อเครื่องรบัส�งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต: จํานวน 
3 เครื่อง 

- - 36,000 36,000 36,000 สํานักปลดั 

17. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:ยานพาหนะและ
ขนส�ง 

จัดซื้อรถจักรยานยนต: ขนาด 110 ซี
ซี แบบเกียร:ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

-  - 40,800 40,800 - สํานักปลดั 

18. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อโต�ะคอมพิวเตอร:พร�อมเก�าอี้
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด 

- 36,000 36,000 - - กองช�าง 

19. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:คอมพิวเตอร: จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร: จํานวน 1 
เครื่อง 

- 30,000 30,000 - - กองช�าง 

20. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญ�าแบบเข็น จํานวน 
1 เครื่อง  

- 13,000 13,000 - - กองช�าง 

21. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัแต�งพุ�มไม� ขนาด 
29.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

- - 17,500 - - กองช�าง 

22. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:โรงงาน จัดซื้อตู�เชื่อมไฟฟRา จํานวน 1 เครือ่ง - 18,000 18,000 - - กองช�าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปRาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ:) 

งบประมาณ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ�นยา แบบใช�แรงลม 
ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม�า 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 34,200 34,200 - กองช�าง 

24. แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญ�าแบบข�อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง  

- - 9,500 9,500 - กอง
สาธารณสุข 

25. แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:ยานพาหนะและ
ขนส�ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท�าย 
จํานวน 1 คัน 

- - - 2,400,000 2,400,000 กอง
สาธารณสุข 

26. แผนงานการศึกษา ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม�น�อย
กว�า 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

- - 47,000 47,000 - กองการศึกษา 

27. แผนงานการศึกษา ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:สาํนักงาน จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตู� 

- - 11,000 11,000 - กองการศึกษา 

28. แผนงานการศึกษา ค�าครุภณัฑ: ครุภณัฑ:งานบ�านงานครัว จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  จํานวน 1 
เครื่อง 

- - 20,000 20,000 - กองการศึกษา 
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ส�วนท่ี 4 
 

การติดตามและประเมนิผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!  
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดให�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น จะต�องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ แผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป9นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต�องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท�องถ่ินระดับจังหวัดร�วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค:การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด  ผู�แทนองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ร�วมกันจัดทํา ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือให�การจัดทําแผนพัฒนา
ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช�เป9นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเองได�ต�อไป และ
เพ่ือให�สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปZของจังหวัด และตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน อันจะนําไปสู�การจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง เป9น
เครื่องมือในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง เกิดประโยชน:สูงสุดต�อประชาชนในท�องถ่ิน   

ดังนั้น องค:กรปกครองส�าวนท�องถ่ิน จึงต�องกําหนดยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�สอดคล�องยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือ
นําไปสู�การบูรณาการร�วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู�แผนพัฒนา
กลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ 
ไทยแลนด: ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต�องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร:เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการ
ให�คะแนนตามเกณฑ:ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป9นส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�
แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร! 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
๑. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห!สภาวการณ!และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร! ประกอบด�วย ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (10) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร:จังหวัด (10) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน: (5) 
   ๓.๕ กลยุทธ: (5) 
   ๓.๖ เปRาประสงค:ของแต�ละประเด็นกลยุทธ: (5) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร: (5) 
   ๓.๘ แผนงาน (5) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร:ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร! 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๑. ข�อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข�อมูล
พ้ืนฐานขององค!กร
ปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ท่ีตั้งของหมู�บ�าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล�งน้ํา ลักษณะของไม�/ป�าไม� 
ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช�น ข�อมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และช�วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค:เคราะห: 
ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช�น การคมนาคม
ขนส�ง การไฟฟRา การประปา โทรศัพท: ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว: การบริการ การท�องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย:/กลุ�มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช�น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําปZ ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น น้ํา ป�าไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินหรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ินโดยใช�กระบวนการร�วม
คิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน: 
ร�วมแก�ไขปQญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ไข
ปQญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๒. การวิเคราะห!
สภาวการณ!และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห:ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร:จังหวัด ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร:ขององค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห:การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ:ท่ีเกิดข้ึนต�อ
การพัฒนาท�องถ่ิน 

(3)  

(๓) การวิเคราะห:ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปQญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
เป9นต�น 

 (3)  

(๔) การวิเคราะห:ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน 
การส�งเสริมอาชีพ กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ�มต�างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป9นอยู�
ท่ัวไป เป9นต�น 

(3)  

(๕) การวิเคราะห:สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต�างๆ 
ทางภูมิศาสตร: กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ:ท่ี
มีผลต�อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห:ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปQจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส�งผลต�อการ
ดําเนินงานได�แก� S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

๓. ยุทธศาสตร! 
๓.๑ ยุทธศาสตร:
ขององค:กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
ประเด็นปQญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล�องกับยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖0 
(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๓.๒ ยุทธศาสตร:ของ
องค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร:
จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน: 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ: 
 
 
 
๓.๖ เปRาประสงค:ของ
แต�ละประเด็นกลยุทธ: 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร:
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

สอดคล�องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน และยุทธศาสตร:จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล�องกับยุทธศาสตร:พัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร:
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร: คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ 
ปZ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน: ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองค:กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินต�องการจะเป9นหรือบรรลุถึงอนาคตอย�าง
ชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป9น
ลักษณะเฉพาะองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และสัมพันธ:
กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๕)  

แสดงให�เห็นช�องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํา
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะ
นําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน: หรือแสดงให�เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน:นั้น 

(๕)  

เปRาประสงค:ของแต�ละประเด็นกลยุทธ:มีความสอดคล�อง
และสนับสนุนต�อกลยุทธ:ท่ีจะเกิดข้ึน มุ�งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู�ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร:  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ�งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเปRาประสงค: ตัวชี้วัด ค�าเปRาหมาย กลยุทธ: 
จุดยืนทางยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
มีความชัดเจน นําไปสู�การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อง
โยงดังกล�าว 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร:ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค:รวมท่ีนําไปสู�การพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร:ชาติ ๒๐ ปZ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร:การพัฒนาของ
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
จะต�องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค:กรปกครองสวนท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
จะต�องดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ:ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป9นส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ!การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร!การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค:สอดคล�องกับโครงการ  (๕) 
   ๕.๓ เปRาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน�าไปสู�การต้ังงบประมาณ
ได�ถูกต�อง 

(๕) 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร:ชาติ 20 ปZ (๕) 
   ๕.๕ เปRาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร:จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก�ไขปQญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล�องกับเปRาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑1 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค:และผลท่ีคาด
ว�าจะได�รับ 

(๕) 

   ๕.๑2 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค: (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต�นในการให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได� 

๑. สรุปสถานการณ!
การพัฒนา 

เป9นการวิเคราะห:กรอบการจัดทํายุทธศาสตร:ขององค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห: SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปQจจัยและสถานการณ:การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห:ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�าน
สังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต�างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช�น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม 
งานต�างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว�าเป9นไปตามท่ี
ต้ังเปRาหมายเอาไว�หรือไม� จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ได�กําหนดไว�เท�าไหร� จํานวนท่ีไม�สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท�าไหร� สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ี
ได�กําหนดไว�  
2) วิเคราะห:ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต�างๆ มาใช�เพ่ือวัดว�า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต�อความต�องการของประชาชนหรือไม�
และเป9นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม� ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม� สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ: การดําเนินการต�างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การ
ได�ตามวัตถุประสงค:หรือไม� ซ่ึงเป9นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค:และเปRาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน  
2) วิเคราะห:ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 
 



107 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม  คะแนน  
ท่ีได�   

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร!การพัฒนา 

1) วิเคราะห:แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ มีความ
สอดคล�องกับยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในมิติต�างๆ จนนําไปสู�การจัดท�าโครงการพัฒนา
ท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
มีพ้ืนท่ีติดต�อกัน  
2) วิเคราะห:แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ ท่ี
สอดคล�องกับการแก�ไขปQญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค: 
สอดคล�องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปRาหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู�
การต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง 
 
 
 
๕.๔โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร: 20 ปZ 
 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
เป9นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค:สนองต�อแผนยุทธศาสตร:
การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน:ของ
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ�งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค:ชัดเจน (clear objective) โครงการต�อง
กําหนด วัตถุประสงค:สอดคล�องกับความเป9นมาของ
โครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค: มีความเป9นไป
ได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป9นทิศทางท่ีต�องไปให�
ถึงเปRาหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท�าไร 
กลุ�มเปRาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร กลุ�มเปRาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให�
ชัดเจนว�าโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มต�นในช�วงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ�มเปRาหมายของโครงการ 
หากกลุ�มเปRาหมายมีหลายกลุ�มให�บอกชัดลงไปว�าใครคือ
กลุ�มเปRาหมายหลัก ใครคือกลุ�มเปRาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร�าง
ความสามารถใน การแข�งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาส ความเสมอ
ภาค และเท�าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป9นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม  คะแนน  
ท่ีได�   

๕.๕ เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล�องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร:จังหวัด 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป9นศูนย:กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน:ภายใต�ยุทธศาสตร:ชาติ 20 ปZ (4) ยึด
เปRาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจริงจังใน 5 ปZท่ี
ต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป9นเปRาหมายระยะยาว ภายใต�
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป9นเมือง (5) การสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�
มาก เช�น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�าโภคภัณฑ:ไปสู�
สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรมไปสู�การขับเคลื่อนด�วย
เทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค: และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู�การเน�นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ 
ความคิดสร�างสรรค: นวัตกรรม วิทยาศาสตร: เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช�น ด�านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม�สามารถแยกส�วนใดส�วนหนึ่ง
ออกจากกันได� นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�อง
เป9นโครงการเชื่อมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับ
ยุทธศาสตร:จังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึนท่ีเป9นปQจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม  คะแนน  
ท่ีได�   

๕.๘ โครงการแก�ไข
ปQญหาความยากจน
หรือการเสริมสร�างให�
ประเทศชาติ ม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล�องกับ
เปRาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีมีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค:และผลท่ี
คาดว�าจะได�รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค: 

เป9นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร�วมดําเนินการ เป9น
โครงการต�อยอดและขยายได� เป9นโครงการท่ีประชาชน
ต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�
ท�องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป9นท�องถ่ินท่ีพัฒนา
แล�วด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 
5 ประการในการจัดทําโครงการได�แก� (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร�งใส 
(Transparency) 

(๕)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�อง
กับโครงการ ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช�าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร�งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ:  

(๕)  

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได� (measurable) ใช�
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได� เช�น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค:ท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีได�รับ (การคาดการณ: คาดว�า
จะได�รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได�รับเป9นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค:ท่ีตั้งไว� 
การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�องเท�ากับวัตถุประสงค:
หรือมากกว�าวัตถุประสงค: ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค:ควร
คํานึงถึง (1) มีความเป9นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได� (3) ระบุสิ่งท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได� (4) เป9นเหตุเป9นผลสอดคล�องกับ
ความเป9นจริง (5) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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3. สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม 
  

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ก็
เพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการพัฒนา เป9นแนวทางในการบริหารพัฒนาท�องถ่ินให�บรรลุตามวัตถุประสงค:และ
เปRาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปQญหาให�กับประชาชน ก�อให�เกิดประโยชน:และ
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ�ายประจําปZ 
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต�องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป9นการสรุปผลในภาพรวมของท�องถ่ิน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท�องถ่ินเป9นผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปYดเผยภายในสิบ
ห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต�องปYดประกาศไว�เป9นระยะเวลาไม�น�อยกว�า
สามสิบวันโดยอย�างน�อยปZละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปZ เป9นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร:ของ
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ว�าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย�างไร ซ่ึงสามารถวัดผลได�ท้ังเชิงสถิติ
ต�างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร:ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร:  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได�มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม  

โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค:กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ิน  
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการในงานบริการขององค:กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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4. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต  
 

ผลกระทบนําไปสู�อนาคต  
1. เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินอยู�ในช�วงการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม� ปQญหาอาจ

ไม�ได�รับการแก�ไขอย�างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากข้ึน 
2. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล�าช�าเพราะการดําเนินงานต�างๆ ขององค:กรปกครองส�วนต�องผ�าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน และประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน�ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมี
ความยุ�งยากมากข้ึน  

3. ปQญหาอาจไม�ได�รับการแก�ไขอย�างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยาก
และบางเรื่องอาจทําไม�ได�  

 

ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
2. ควรเร�งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายให�

สามารถดําเนินการได�ในปZงบประมาณนั้น  
3. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต�ละด�านท่ีจะต�อง

ดําเนินการ ซ่ึงจะช�วยลดปQญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจ�ายรายการใหม� 
 

 

 


