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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  
        (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.2554)  
 

              ตั้งอยู่ที่ 99/9  หมู่ 1  ต าบลป่าหวาย  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  
          โทรศัพท์  ๐-3273-1864  
          โทรสาร   ๐-3273-1865 
 

     สัญลักษณ์และตราประจ าเทศบาล 
 

 
 

            ตราประจ าเทศบาล  ประกอบด้วย  
   “ผึ้ง”         หมายถึง ความขยัน  ความสามัคคี 
   “รวงข้าว”     หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  
   “รูปผึ้งและรวงข้าว”  หมายถึง ความขยัน  ความรักและความสามัคคี ของประชาชน      
           ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเจริญก้าวหน้า 
 

 ค าขวัญประจ าเทศบาล 
 

   “ศูนย์กลางทางการค้า   บูชาหลวงพ่อพุทธมณี 
   งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสิ่งศรัทธา 
   อ่างเก็บน้ างามตาพาเพลินใจ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนที่แสดงอาณาเขต 
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ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
 

   เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 49 กิ โลเมตร    
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,812,500 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่เป็นเนินเขาอยู่   
ทางตอนใต้ของเขต มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ าบ้านชัฏป่าหวาย เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา มีล าห้วยไหลจากอ่างเก็บน้ าผ่านบริเวณกลางชุมชนขึ้นไปทางทิศเหนือ ลักษณะของดินเป็นดินร่วน
ปนทราย มีเขตปกครองครอบคุลม 2 ต าบล (บางส่วน) คือ ต าบลท่าเคย และต าบลป่าหวาย 
    เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  แบ่งเขตการปกครองดังนี้     
 

  (๑)  ชุมชนตลาดป่าหวาย   (หมู่ท่ี 1  ต าบลท่าเคย)   
   (๒)  ชุมชนจัดสรร     (หมู่ที่ 5  ต าบลท่าเคย) 
   (๓)  ชุมชนเขากลิ้ง    (หมู่ท่ี 3 และหมู่ที่ 1  ต าบลท่าเคย) 
   (๔)  ชุมชนหนองสองห้อง   (หมู่ท่ี 5  ต าบลท่าเคย) 
   (๕)  ชุมชนห้วยทรายทอง 1   (หมู่ท่ี 1  ต าบลป่าหวาย)  
   (๖)  ชุมชนห้วยทรายทอง 2   (หมู่ท่ี 1  ต าบลป่าหวาย)     
  (๖)  ชุมชนร่วมใจพัฒนา    (หมู่ท่ี 1  ต าบลท่าเคย)     
  (๖)  ชุมชนร่วมใจสามัคคี    (หมู่ท่ี ๑  ต าบลท่าเคย)     
                 

    ทิศเหนือ  ติดต่อ หมู่ที่ 1     และ   หมู่ที่ 9   (เขต อบต.ป่าหวาย) 
   ทิศใต้    ติดต่อ หมู่ที่ 3     และ   หมู่ที่ 11   (เขต อบต.ท่าเคย) 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อ หมู่ที่ 7     และ   หมู่ที่ 8   (เขต อบต.ท่าเคย) 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อ หมู่ที่ 12      (เขต อบต.ท่าเคย) 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ที่ราบลุ่มสลับเนินเขา 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศร้อน 
 
1.4 ลักษณะของดิน 
  ดินร่วนปนทราย 
 

2..ด้านการเมือง/การปกครอง  
    2.1 เขตการปกครอง 
   เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 8 ชุมชน แต่ละชุมชน         
มีประธานชุมชนและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๆ ละ 10 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี โดยเทศบาลได้มีการรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ทั้งเขตเทศบาลเป็น    
2 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด้วย  ชุมชนตลาดป่าหวาย, ชุมชนหนองสองห้อง, ชุมชนเขากลิ้ง 
              ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ชมุชนร่วมใจสามัคคี      
   เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด้วย ชุมชนห้วยทรายทอง 1, ชุมชนห้วยทรายทอง 2, 
             ชุมชนจัดสรร       
 

   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
 

    -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี        2,795    คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    2,795    คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2554) 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,293   คน   
         จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,795  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.04   
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,293   คน  
        จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,795  คน  คดิเป็นร้อยละ  82.04 
 

  การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล    
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชน
สนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลสามารถด าเนินงานตาม        
ความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหา นอกจากนี้  
เทศบาลยังได้ด าเนินการโครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมพูนรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีการจัดตั้งโครงการ
สภาเด็กและเยาวชนเพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง เทศบาลยังมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ไว้ส าหรับบริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
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3. ประชากร  

 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 3,931 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 
1,976 คน เพศหญิง 1,955 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 926 ครัวเรือน   

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 

  4.๑ การศึกษา 
   เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย และ (2) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง โดยเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้ส่งเสริม
สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกแห่ง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่   
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

หมู่ 
บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

ต าบลป่าหวาย 

1 หมู่ที่ 1 593 590 593 595 599 596 596 590 588 587 598 599 
2 หมู่ที่ 5 11 7 11 7 13 8 12 8 12 8 13 7 
3 หมู่ที่ 9 6 11 6 11 8 12 8 13 8 14 8 14 
4 หมู่ที 0 

(ทะเบียน
บ้าน
กลาง) 

- - 20 18 23 22 25 26 28 26 29 28 

ต าบลท่าเคย 

5 หมู่ที่ 1 705 719 704 722 706 721 703 724 701 709 697 702 
6 หมู่ที่ 3 9 10 9 11 10 11 10 11 10 11 697 702 
7 หมู่ที่ 5 359 403 363 400 364 406 369 397 370 396 13 11 
8 หมู่ที่ 11 149 139 147 138 150 136 155 135 152 131 369 399 
9 หมู่ที่ 12 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

1
0 

หมู่ที 0 
(ทะเบียน
บ้าน
กลาง) 

49 40 63 50 78 58 97 61 103 69 94 64 

รวม 
1,879 1,919 1,917 1,952 1,952 1,970 ๑,976 ๑,965 ๑,973 ๑,951 ๑,976 ๑,955 

3,798 3,869 3,922 3,941 3,924 3,931 
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  การศึกษา  ข้อมูล  ณ 28 เดือนมิถุนายน 2562   
 

สังกัด สพฐ. 
เทศบาลต าบล 

บ้านชัฏป่าหวาย 
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
 

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
    ๒.๑  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
           ระดับก่อนประถมศึกษา 
           -  จ านวนครู   
           -  จ านวนห้องเรียน 
           -  จ านวนนักเรียน   

 
 
 
 
 

1  แห่ง 
 
 

4  คน 
4  ห้อง 

101  คน 
 

 

1 แห่ง 
1  คน 
2  คน 

46  คน 
 
 
 
 
 

 

 

          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 
 

          ระดับมัธยมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  
 

      

 

 
19  คน 
12  ห้อง 
274  คน 

 

 
10  คน 
6  ห้อง 

160  คน 
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  4.๒ สาธารณสุข 
 

   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคอาหาร
เป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส โรคไข้เลือดออก และไข้ไม่ทราบสาเหตุ เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
ร่วมกับโรงพยาบาลสวนผึ้งและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในต าบล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชน  
เห็นถึงความส าคัญในเรื่องการรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการแก้ไขและป้องกันโรคไข้เลือดออก, โรคติดต่อต่าง ๆ 
และหมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง   
 

  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
         ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีสถานพยาบาล จ านวน 4 แห่ง  คือ 
    -  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  ขนาด  60  เตียง 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเคย 
    -  ส านักงานส่วนมาเลเรีย 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  1  แห่ง    
 
     (2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ 
  

ล าดับที่ 
โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
ในเขตเทศบาล 

จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) 

จ านวนผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

1  โรคปอดบวม 3 - 

2  โรคอุจจาระร่วง 4 - 

3  โรคอาหารเป็นพิษ  1 - 

4  โรคมือเท้าปาก 2 - 

5  โรคสุกใส 4 - 

6  โรคไข้เลือดออก 2 - 

7  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2 - 
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     (3)  การก าจัดขยะมูลฝอย  
 

       เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีบ่อขยะ จ านวน 1 แห่ง จัดการขยะมูลฝอยด้วยการ    
คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป มีการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล       
ด้วยรถจัดเก็บขยะเป็นประจ าทุกวันท าการ มีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการกองบนพ้ืนแล้วเผา และท าการ     
ขนย้ายขยะออกจากสถานที่ทิ้งขยะหรือบ่อขยะในเขตเทศบาลไปยังแหล่งทิ้งขยะอื่นเป็นประจ าทุกปี  
 

  4.3 อาชญากรรม 
 

  เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีขนาดพ้ืนที่และประชากรไม่มากนัก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ท าให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งบ้านเรือนก็มีการปลูก
สร้างอยู่ติดกันเป็นชุมชน สามารถช่วยกันตรวจตราระมัดระวังให้กันและกันได้ ส าหรับปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี ้ 
 

1) ปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อในพ้ืนที่มีการจัดงานมหรสพ       
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อมีการจัดงานมหรสพขึ้น ควรประสานขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ   
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เช่น ขอก าลังจาก ทหาร, ต ารวจ, อาสารักษาดินแดน (อส.), ต ารวจตะเวน
ชายแดน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ามาควบคุมภายในงานมหรสพดังกล่าว และยังมี
การตั้งด่าน จุดตรวจสกัดก้ันบริเวณทางเข้า-ออกของงาน เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในงานได้ 
 

2) ปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ เช่น การลักทรัพย์, การฆ่าชิงวิ่งราว ในพ้ืนที่ของเทศบาล 
ต าบลบ้านชัฏป่าหวายยังไม่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากชุมชนในเทศบาลเป็นชุมชนเล็ก เป็นสังคมชาวบ้านอยู่กันแบบ
เครือญาติ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในอนาคตปัญหาดังกล่าวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แนวทางแก้ไขของ
เทศบาลที่สามารถปฏิบัติได้ตามกรอบอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 

2.1  การติดตั้งระบบแสงสว่างให้ทั่วถึง โดยเฉพาะพ้ืนที่จุดเสี่ยงหรือที่เปลี่ยว 
2.2  การติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล 
2.3  การจัดเจ้าหน้าที่เทศบาล, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจในการตั้งจุดตรวจ และออกตรวจตราในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน 

2.4  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรม เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันตนเอง โดยการปิดล็อคบ้านก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่จอดรถในที่มืด
เปลี่ยว ช่วยกันตรวจตราภายในหมู่บ้านหากพบเห็นบุคคลที่มีพิรุธ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เทศบาลโดยด่วน รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตบ้านของตนเองด้วย 
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  4.4 ยาเสพติด 
 

   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่      
ติดยาเสพติด จ านวน 10 ราย และยังไม่พบผู้ค้า โดยเทศบาลได้ประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจ และ 
ผู้น าชุมชนในการช่วยเหลือสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า ได้มีการจัดตั้งศูนย์ CPO และจัดท าโครงการ               
25 ตาสับปะรดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลปกป้องชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส    
การฝึกอบรม ให้ความรู้ แต่การปราบปรามยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดมีาโดยตลอด   
 

  4.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
       เทศบาลต าบลบ้านชัฏปา่หวาย ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
    (๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
   (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   (๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  (4)  จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
   (5)  จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ       
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
  ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีทางหลวง
แผ่นดิน จ านวน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3207 เป็น
เส้นทางท่ีเชื่อมโยงติดต่อระหว่างอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง และอ าเภอบ้านคา 
 

 5.2  การไฟฟ้า 
   การขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาล   
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน เป็นจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้น 1,749 ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์       
มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 1 แห่ง มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมด และเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าไว้คอยให้บริการประชาชน 
 
 5.3 การประปา 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีส านักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง ให้บริการ
กับประชาชน จ านวน 1 แห่ง มีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมหลังคาเรือน
ที่ไม่ได้ใช้ประปาส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาภัยแล้งท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค เทศบาลจึงได้ตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการผลิตน้ าดิบให้กับประชาชน    
แต่การที่จะด าเนินการผลิตน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินงาน 
เทศบาลจึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ เทศบาลก็ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ อย่างต่อเนื่อง             
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป    
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  5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
   ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีการให้บริการด้านโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการ       
โดยองค์การโทรศัพท์สาขาสวนผึ้ง จ านวน 1 แห่ง บริษัทเอกชน TT&T จ านวน 1 แห่ง มีที่ท าการไปรษณีย์
สาขาย่อย จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการโดยการสื่อสารไปรษณีย์อ าเภอสวนผึ้ง และเทศบาลเองมีระบบเสียง    
ตามสายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร  
   ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่ อ้อย สับปะรด มันส าปะหลัง กล้วย มะพร้าว ข้าวโพด หัวไชเท้า ฯลฯ แต่นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้ว   
ประชาชนในเขตเทศบาลยังประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 

     -  อาชีพเกษตรกรรม          
    -  อาชีพรับจ้าง         
     -  อาชีพค้าขาย         
    -  อาชีพเลี้ยงสัตว์        
 

 6.2 การปศุสัตว ์
   ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ในลักษณะการเลี้ยง
ในครัวเรือน มีทั้งเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง เช่น  

(1)  ไก่   (2)  เป็ด  
(3)  สุกร   (4)  โค 
(5)  แพะ   (6)  อื่น ๆ 

 
  6.3 การบริการ 
    รีสอร์ท    จ านวน  6  แห่ง 
    ห้องเช่า    จ านวน   18 แห่ง 
   คลินิก    จ านวน   1 แห่ง 
   สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   3  แห่ง 
   สถานีบริการแก๊ส  จ านวน   1  แห่ง 
    ธนาคาร   จ านวน   3  แห่ง 
    ร้านอาหาร  จ านวน   9 แห่ง 
    ร้านเสริมสวย   จ านวน  5 แห่ง 
    ตลาดสด  จ านวน   3  แห่ง 
    ร้านค้าทั่วไป   จ านวน          120  แห่ง 
   ร้านเกมส์  จ านวน   1      แห่ง 
   ท่ารถ (ตู้)  จ านวน   1 แห่ง   
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  6.4 การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้ปรับปรุงพ้ืนที่รองรับการท่องเที่ยวให้กับผู้เดินทาง 
มาเท่ียวสวนผึ้ง ซึ่งเส้นทางนี้เป็นทางผ่านเข้าสู่สวนผึ้ง นักท่องเที่ยวสามารถแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 
กราบไหว้บูชาหลวงพ่อพุทธมณี วัดห้วยทรายทอง หรือเที่ยวชมอ่างเก็บน้ าบ้านชัฏป่าหวาย และเทศบาลได้มี
การจัดสร้างสถานที่ออกก าลังกายสาธารณะไว้ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย   
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและ
สถาบันองค์กรทางศาสนา  ดังนี้ 

1) วัดชัฏป่าหวาย 
2) วัดห้วยทรายทอง 
3) วัดเขากลิ้ง 
4) วัดเขาวงกต 
5) ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่  
6) มูลนิธิปฏิบัติธรรมจนทสโร สาขาปากน้ าภาษีเจริญ      

 
 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่     
  -  ประเพณีสงกรานต์   
   -  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน    
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา      
   -  ประเพณีลอยกระทง     
  -  งานประจ าปีวัดห้วยทรายทอง (แห่หลวงพ่อพุทธมณี) 
   -  งานประจ าปีศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 
 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการท าหญ้าคาส าหรับท าหลังคาบ้าน มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม และยังมีการเพาะเห็ด
เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
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  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 

  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีร้านขนมกรุบกรอบเจ๊รวย ร้านของคุณส ารวยเป็นกลุ่ม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เริ่มผลิตขนมแปรรูปจากกล้วยหอม ขนุน ทุเรียน เผือก มัน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 
ในระยะแรกส่งตามร้านค้าทั่วไป จนกระทั่งพัฒนาชุมชนได้ให้ค าแนะน าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และเริ่มมีคนรู้จัก
มากขึ้นจากการส่งเข้าประกวด สินค้าโอท็อป ปี พ.ศ.2546 และ 2547 โดยได้รับ 3 ดาว หลังจากนั้น
ผลิตภัณฑ์ของคุณส ารวยก็ถูกทาบทามออกงานกาชาดและงานของจังหวัดราชบุรี ร้านขนมกรุบกรอบเจ๊รวย    
จะมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือก เช่น กล้วยหอม กล้วยหักมุก  กล้วยม้วน มันต่อเผือก เผือกอบเค็ม และ
เผือกอบหวาน ฯลฯ  
 

   
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
        ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

  แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย มีจ านวน 14 แห่ง 
ซึ่งแหล่งน้ าทั้ง 14 แห่ง เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเทศบาลด าเนินการปรับปรุงก่อสร้าง     
ขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
 

    ล าห้วย  5 แห่ง สระน้ า  4 แห่ง 
    บ่อบาดาล 2 แห่ง อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
    ฝาย  2 แห่ง  
 

 
 



13 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม      
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สรุปย่อ
ได้ดังนี ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ  

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท า    
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ   
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้    
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  ได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง   
และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน  
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี          
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่าง          
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน า เสนอร่าง           
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  มาใช้เป็นกรอบในการ    
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ   
ฉบบัใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

สาระส าคัญ 
1. สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง           
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคาม ที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลก ได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัว  ใน
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กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ       ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลก ได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ นอกจากนั้น ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแส
โลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึง
ช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า      ทางรายได้และ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทาย
ต่อการปรับตัวมากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน    ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ 
ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้า จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญ   หลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์  ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ที่ท าให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่  ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้น   ขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย    ร้อยละ 51 ในช่วง 5 ปี ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (2546-2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า       แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐-15 ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว หากประเทศไทย  ไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ จากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น      
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 ถึง ปี 2575 มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับ   การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบใหม ่รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ ก็จะมีส่วนส าคัญ              และ
ช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
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ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงในหลากหลายมิติ ประเทศไทยจึงจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้   

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน และได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทย ที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ    
มองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุาย
บริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้
การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว    
และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหาร มีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  
จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และน าพา
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ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย        
ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญ ในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย     ใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่     คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่ง  ที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

2. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต    
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน   
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้ อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ      
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 

    มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 

    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ พัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 

   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 

   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคม   
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ  
       ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 
 
 
 



23 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง   
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
   การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ      
มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม               
มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ    

   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน    
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางในการ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

  2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

   1) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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   2) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย    
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม      
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ        
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 

   3) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์       
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและ        
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
 

กรอบแนวคิดและหลกัการ  
 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้  
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น  
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทั ศน์ของการพัฒนา       
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน   
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
 

  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
  การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 

  2. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา ฉบับที ่12  
   สศช. ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ สศช. มาประมวลและ  
ยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
   2.1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคน ทุกช่วงวัยเพ่ือให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ ชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน      
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 การปูองกันและ
ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  
 

   2.2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
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บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะ
ที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม   
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและ        
มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม   
เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและ       
ความเหลื่อมล้ าจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  
 

   2.3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน              
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี ทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า                 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการ    
ที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว           
ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์         
การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกร    
รุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง    
ทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและ       
การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบท
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว  
 

   2.4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน            
เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน  
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   2.5) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม

โลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุมคามข้าม
ชาติภัยก่อการร้าย  

(6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูองรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้า โดยการก าหนดแนวทางบริหาร

จัดการ 
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองประเทศ การรักษาความสงบภายใต้และ

ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่งคง  

  

  2.6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนรวม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย   
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น     
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577  
 

   2.7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่องโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 
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ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่   
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้าน        
โลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่ง      
อ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก  
 

   2.8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน       
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุข  
ของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุน    
ให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต  
  

  2.9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจัดการ
ของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) การพัฒนาภาค  

(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  

(3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนา   
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือ        
น้ าลึกทวาย  

   2.10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนด
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค   
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และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์    
และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับ และด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558 (Post-ASEAN 
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCE P) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่องโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศ     
เพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการ         
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติส์และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 
 

  3. เปูาหมาย  
   3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ   

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 
317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ 
สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ค้ ากว่าร้อยละ 4.0 
ต่อปี)  

 

    3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ  

(1)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 

     3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
(2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 
  3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

(2)  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
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(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(5)  มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 

  3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(1)  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3)  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

แนวทางการพัฒนา  
 

  1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 

   1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม     

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัย และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
 

   1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม  
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้  
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่น     
ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา 
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ         
จัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย  
 

   1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบาย และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ          
และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

 
   1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก           
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
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ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
 

   1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม 

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน  
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลง  
สู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ 
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง  
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์     
ห้าง หุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย ทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้      
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่ มี
พรมแดนติดกัน และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์ รวมทั้ง
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ การเป็นศูนย์กลาง  
การผลิตและบริการ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน       
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น  
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม            
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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  2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 

   2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างาน        
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ         
เพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ  
 

   2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดย  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ         

จัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้  

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้  
 

   2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการเป็นสังคม

ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)       
เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุก      
ภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
 

   2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม  
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ     
ความพร้อม ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม    
ในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
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  3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

   3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 

   3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน  ระดับ
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
 

  3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจน

ได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึง
พ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าฯ และบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

   3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการ

เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย     
เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
 

  4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 

   4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง       

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ  
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  
 

   4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
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   4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุน

ในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ      
ในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก           
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน  
 

  5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูอง

รักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ         
การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 

   5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society 

ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
 

   5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
 

   5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิด

จากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่ งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย            
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
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   5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 

   5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ     
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือ    
ภัยพิบัติ โดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  
 

  6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 

   6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและ

ร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ    
ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
 

   6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด  แต่มีความคล่องตัวและ               
มีประสิทธิภาพสูง  
 

   6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น

แกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ

คณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการ  
ใหญ ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)  
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

(ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) 
 

วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 1  
 

“ แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  
      พัฒนาการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวทวารวดี ” 

 

พันธกิจ  
 

   ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อนาไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและการท่องเที่ยว  
   2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูปและการท่องเที่ยว  
   3) จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต  แปรรูป   

และการท่องเที่ยว  
 4) ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  
 5) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการ จัดจาหน่ายที่

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตร 
     และเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน  
 

   เปูาประสงค์  :  ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศบริโภคสินค้าท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 

   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร    
       และสหกรณ ์ร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านานแปลงฟาร์ม ต่อปี  
 

   กลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์   
 

   เปูาประสงค์  :  เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
 

   ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนในกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 หรือจ านวนนักท่องเที่ยว    
     เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10/ปี (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)  
 
   กลยุทธ์ 

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสินค้าบริการ อย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างความปลอดภัย 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 

   เปูาประสงค์  :  รายได้จากการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
 

   ตัวชี้วัด  :  รายได้จากการค้าผ่านแดนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10/ปี (เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง)  
       (ไม่รวมการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ)   
 

   กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน  
3. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าชายแดน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

   เปูาประสงค์  :  เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
 

   ตัวชี้วัด  :  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนพ้นจากเส้นแบ่งความยากจนที่รัฐบาลก าหนด  
       30,000 บาท/คน/ปี  
 

   กลยุทธ์ 
1. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมสนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 
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ทิศทางการพัฒนาที่ส าคญัรายจังหวัด 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 
  

1.1 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
1.2 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.3 ยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นระดับสากล และพัฒนาโลจิสติกส์รองรับเชื่อมโยง

โครงการ 
1.4 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
1.5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปุาไม้ 

 
2. จังหวัดราชบุรี 

  

2.1 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น) 
2.3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ 
2.4 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

3. จังหวัดนครปฐม 
  

3.1 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.2 ควบคุมการใช้ที่ดิน และวางโครงสร้าง พ้ืนฐานให้ทันต่อการพัฒนา 
3.3 พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ า 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
3.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

4. จังหวัดสพุรรณบุรี 
  

4.1 รักษาพ้ืนที่เกษตร/ฟ้ืนฟูดิน 
4.2 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4.3 แก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากยังมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าระดับประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
 

1.  วิสัยทัศน์ (Vission)  
 

   “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
 

2.  พันธกิจ (Mission)  
 

   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  

  2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย  
 

   5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   6) ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

   7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

   8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
 

   9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
 

10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
 

11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  
 

12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
 

13) ส่งเสริมการกีฬา  
 

14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

16) การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทางานร่วมกัน  
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค            
                                                         และสาธารณูปการ  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
    -  พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการการอุปโภค-บริโภค และเกษตร ตลอดจนการปูองกัน            
       น้ าท่วมและภัยแล้ง  
    -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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       แนวทางการพัฒนา  
    -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
    -  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
    -  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
    -  ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
                                                         ความสงบเรียบร้อย  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    -  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อ        
                                  ความเป็นพลเมือง  
    -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
                                                         และการท่องเที่ยว  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
                                  พัฒนาท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
    -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค 
                                  การเกษตรและอุตสาหกรรม  
    -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                                         และสิ่งแวดล้อม  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  พัฒนาระบบการกาจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
    -  พัฒนาระบบระบบบาบัดน้าเสีย  
    -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ  
 

   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                                                         และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       แนวทางการพัฒนา  
    -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
                                  ท้องถิ่น  
    -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามล าดับความส าคัญของปัญหา  
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   อันดับที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   อันดับที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   อันดับที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อันดับที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   อันดับที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   อันดับที่ 6 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

1. ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ 
 

 
 

2. นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
  

  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ (State Policy) เป็นกรอบพ้ืนฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ที่ทุกรัฐบาลมีพันธะจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้  
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายหรือการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือรองรับหลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้      
ซึ่งโดยปกติจะก าหนดในเรื่องส าคัญของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน  และแนวนโยบายพ้ืนฐาน    
แห่งรัฐ มิใช่แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึ่ง (Government Policy) ซึ่งสามารถก าหนดให้      
เปลี่ยนแปรไปได้ตามความประสงค์ของพรรคการเมืองและรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ  แต่แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐจะไม่ผันแปรไปตามพรรคการเมืองและรัฐบาล โดยจะเป็นแนวทางขั้นพ้ืนฐานที่ทุกรัฐบาลจะต้อง
ปฏิบัติตาม และท าให้เกิดข้ึนจริงตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ และจะก าหนดนโยบายหรือปฏิบัติที่ขัดแย้งกับ 
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แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมิได้ โดยที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ถูกยกเลิกและตราขึ้นใหม่หลายครั้ง     
แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ยังคงมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกครั้งเพ่ือให้เป็น
แนวทางพ้ืนฐาน ให้รัฐบาลและรัฐสภาปฏิบัติตามโดยถือเป็นหลักประกันให้รัฐบาลมีหน้าที่ปฏิบัติมิให้ล่วงละเมิด
ต่อหลักการ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และในขณะเดียวกันรัฐบาลหน้าที่ต้องผลักดันให้การ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐบังเกิดผลขึ้น แต่จากการที่มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายครั้ง   
ท าให้แนวความคิดในการบัญญัติแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีการพัฒนาไปตาม
สภาพความต้องการของสังคมในขณะที่มีการตรารัฐธรรมนูญแต่ละครั้ง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ.2550) ได้ก าหนดหมวดหมู่ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็น 9 ด้าน ดังนี้  
 

   1. ด้านความมั่นคงของรัฐ   

  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

   3. ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  
   4. ด้านกฎหมายและการยุติธรรม  
   5. ด้านการต่างประเทศ  
   6. ด้านเศรษฐกิจ  
   7. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   8. ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน  
   9. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

 

วิสัยทัศน ์ 
 

   “ ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
      และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  
 

 พันธกิจ  
 

1. ด าเนินการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  

2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่  

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับมาตรฐานการบริการ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างรายได้  

 

เป้าประสงค์โดยรวม  
 

   1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ 
                       และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
   2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น  
   3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
 

แนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน ์ 
 

  1. ผู้น าเกษตรปลอดภัย มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
1) ใช้แนวทางใช้ศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนาเมืองราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ผลิตตาม

กระบวนการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP และอินทรีย์) 
2) ใช้ศักยภาพของตลาดกลาง และระบบขนส่งเกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี 
3) ใช้แนวทางเมืองเกษตรสีเขียวลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีใน กระบวนการผลิต 

โดยใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตรมากข้ึน 
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
5) ใช้ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ า และหาแนวทางการปูองกัน

โรคให้กับเกษตรกร 
6) ใช้ตลาดเป็นตัวกระจายสินค้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
7) ใช้พ้ืนที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นช่องทางการตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกร 
8) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
9) ผลักดันวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจรายย่อย SMEs ให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ

พัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด 
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  2. มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   1)  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาให้มีความเข้มแข็ง  
   2)  การลดความเสี่ยงและอานวยความสะดวกในการคมนาคม  
   3)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม  
   4)  ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด)  
   5)  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   6)  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองและยั่งยืน  
   7)  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
   8)  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  ที่มี 
       ผลกระทบจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  
   9)  ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการพัฒนาฯ  

10)  ส่งเสริมปูองกันโรคติดต่อจากการสู่ประชาคมอาเซียน  
12)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ AEC สู่สถานศึกษาในทุกระดับ  
13)  สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  
14)  ผลักดันให้เกิด “วาระราชบุรี”(ธรรมนูญราชบุรี) เพ่ือให้เมืองราชบุรีน่าอยู่  
15)  แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนารายได้ครัวเรือน  

 

  3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
   1)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างแรงดึงดูดจาก 
        นักท่องเที่ยว  
   2)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
   3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล  
   4)  พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
   5)  พัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
   6)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย 
       ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วดั/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

(แปลง/ฟาร์ม) 

เป้าหมายรายป ี

2557 2558 2559 2560 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ  
    ระบบการผลิต 
    จากภาคเกษตรกรรม  
    อุตสาหกรรม  
    การท่องเท่ียว  
    และบริการ 

1. ร้อยละของจ านวนแปลง/  
    ฟาร์ม ท่ีได้รับการรับรอง 
    มาตรฐานอาหาร 
    ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
1.1 ด้านพืช (พืชอาหาร) 
1.2 ด้านประมง (สัตว์น้ า) 
1.3 ด้านปศุสัตว์ (สุกร) 

 
 
 
 

300 
300 
302 

 
 
 
 

6 
6 
6 

 
 
 
 

7 
7 
7 

 
 
 
 

8 
8 
8 

 
 
 
 

9 
9 
9 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วดั/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

(แปลง/ฟาร์ม) 

เป้าหมายรายป ี

2557 2558 2559 2560 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 

2. มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา  
    ประจ าปีของภาค 
    เกษตรกร เพิ่มขึ้น         
    ร้อยละ 0.25  

19,170 
ล้านบาท 

0.25 0.50 0.75 1 

2. คุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชนสูงขึ้น 

1. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
    (ร้อยละ 15 ต่อปี/คน) 

64,560 
บาท 

74,244 
บาท 

83,928 
บาท 

93,612 
บาท 

103,296 
บาท 

2. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ 
    ประกันสังคมเพ่ิมขึ้น   
    ร้อยละ 1 ต่อปี 

24.08 25.50 26.50 27.50 28.50 

3. การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมท่ีมี 
    ประสิทธิภาพ 

1. พื้นท่ีปุาไม้เพิ่มขึ้น 
    จากพื้นท่ีปุาเดิม 

500 ไร่/ปี 
(ไร่ละ 200 

ต้น รวม 
100,000 

ต้น/ปี) 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต  
 

   ในส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรมีเปูาประสงค์หลักคือ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้น การพัฒนาจึงมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้  
 

   การพัฒนาเชิงรุก : ให้ความส าคัญในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีให้ได้  
มาตรฐาน ใช้ศักยภาพของตลาดกลาง และระบบขนส่งให้เป็นเกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี  
 

   การพัฒนาในเชิงการแก้ไขข้อจากัด : ด าเนินการในแนวทางเมืองเกษตรสีเขียวที่จะลดต้นทุน
การผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตร  แทนการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต     
การสร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกรในลักษณะเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน ระบบสหกรณ์ และ SMEs ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการการผลิต การตลาด และเพ่ิมช่องทางการจาหน่ายสินค้า  
 

   การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา  : ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ   
วางแผนการผลิตและการตลาดที่เป็นระบบ สอดคลองกับความต้องการสินค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การวางแผนการใช้น้าเพื่อการผลิต ตลอดจนหาแนวทางการปูองกันโรคให้กับเกษตรกร  
 

   การพัฒนาในเชิงรับ :  ใช้ศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนในการพัฒนาช่องทางการตลาด เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
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  กลยุทธ์  
    1. พัฒนาระบบน้ าเพ่ือการผลิต  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
    3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้การรับรอง 
       มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรปลอดภัย  
   4. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งหน่วยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  
    5. พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ  
    6. ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั่งในและต่างประเทศ และพัฒนาเป็นศูนย์ 
       กระจายสินค้า 
 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
     เชิงสร้างสรรค์  
 

   การพัฒนาการท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ มีเปูาประสงค์ที่ส าคัญ คือ    
การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประกอบกับจังหวัดราชบุรีมีผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า 
OTOP ซึ่งมีมูลค่าการจาหน่ายประมาณ 5,762 ล้านบาท และหากจะพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการตลาด         
การท่องเที่ยว สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 

    การพัฒนาเชิงรุก : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด   
ซึ่งมีอย่างหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ ให้เป็นที่รู้จักเพ่ือสร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมราชบุรี   
เมืองแห่งศิลปะ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เพ่ือขยายช่องทาง            
สู่การตลาดการท่องเที่ยว  
 

   การพัฒนาในเชิงการแก้ไข : ด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้คงสภาพความสมบูรณ์ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีความพร้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ประทับใจ  
 

   การพัฒนาในเชิงรับ : ด าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับแหล่งท่องเที่ยว       
สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
 

   การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา :  พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

   กลยุทธ์  
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและระบบรักษาความ 
       ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
    2. ฟ้ืนฟ ูพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
    3. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม  
    4. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยว  
    5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
 

   การพัฒนาเชิงรุก : จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่โดดเด่น 
เช่น วัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ในด้านการบริการยังเป็นศูนย์บริการทางสังคมข้ันพื้นฐานระดับภูมิภาค และเป็นพ้ืนที่
เชื่อมต่อด้านคมนาคม ภาคใต้ ภาคกลาง จากศักยภาพที่เป็นจุดเข็งและโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว จังหวัด
ราชบุรีจะส่งเสริมการใช้กิจกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณี และการแปลงภูมิปัญญาให้เป็นทุน
ในการพัฒนา เพ่ือการสร้างและยกระดับสังคมคุณธรรมและชุมชนให้เข้มแข็ง  สาหรับการพัฒนาในด้าน
กายภาพและการจัดการความสะดวกทางสังคม โดยการด าเนินการการลดความเสี่ยง การสร้างวินัย และการ
อ านวยความสะดวกในการคมนาคม  
 

   การพัฒนาในเชิงการแก้ไข :  จังหวัดราชบุรียังมีสถิติด้านอาชญากรรมที่ยังเป็นจุดอ่อน      
ต่อการพัฒนา ทั้งด้านยาเสพติด การลักขโมย ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนและการศึกษา ดังนั้น  
การแก้ไขนอกจากภาคราชการเข้าด าเนินการแล้ว ยังให้ความส าคัญในเรื่องการร่วมผิดชอบต่อสังคม ทั้งใน   
ภาคองค์กร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
 

   การพัฒนาในเชิงรับ : ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้จะส่งผลกระทบที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม  ชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป      
การพัฒนา ในเชิงการรักษาสภาวะที่จะมิให้ปัจจัยจากภายนอกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน     
จึงเป็นการพัฒนาในแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ส่งเสริมการใช้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนและพัฒนาในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือการเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ    
การสนับสนุนในด้านการปูองกันโรคติดต่อ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  
 

   การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา : กลุ่มปัญหาทางสังคมของจังหวัดราชบุรีที่ส าคัญ เช่น 
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ภาวการณ์สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านรายได้ ปัญหาการขาดวินัยทางสังคม   
ในขณะเดียวกันจังหวัดราชบุรีมีต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญและเป็นจุดแข็งที่ส าคัญในการพัฒนา  คือ วัฒนธรรม
ประเพณ ีภูมิปัญญา ที่หลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาด้านศิลปะ มีต้นทุนที่เป็นศูนย์กลางของการบริการทางสังคม
ในภูมิภาค ดังนั้น ในการปูองกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายออกไปจนเกิดผลกระทบกับการพัฒนา จึงก าหนด
แนวทางด าเนินการโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งระดับ
เยาวชน ประชาชน และชุมชน โดยการ มีส่วนร่วมขององการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ สถานศึกษา และ   
ส่วนราชการระดับจังหวัด  
 

   กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ 

ยกระดับสังคม คุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
2. การลดความเสี่ยง การสร้างวินัยและส่งเสริมความปลอดภัยในการคมนาคม  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพ่ิม

ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน  
4. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพ  
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัศนคติเยาวชนในทิศทางที่เหมาะสม 



48 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   การพัฒนาเชิงรุก : พัฒนาระบบการปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุาและปัญหามลพิษ ส่งเสริม    
ให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) การพัฒนาในเชิงการแก้ไข : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม  
 

   การพัฒนาในเชิงรับ : รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

   การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา : สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การบริหารจัดการน้ า การจัดการปัญหาขยะ    
มูลฝอย ลดมลพิษทางน้ า ทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืนรู้คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

   กลยุทธ์  
    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุา  
    2. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    3. การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและลดมลพิษทางน้า  
    4. การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                และสิ่งแวดล้อม  
    5. ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การเสริมสร้างความม่ันคงของพื้นที่  
 

   ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข การสร้างความสมานฉันท์และ  
สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมทุกระดับ ลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม  
 

   กลยุทธ์  
    ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    ๒. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน  
    3. ส่งเสริมงานด้านมวลชน    
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปา่หวาย 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ มุ่งม่ันให้บริการ  พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
2. ส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
3. พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทันสมัย 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
5. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม คนชรา เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
 

    เปูาประสงค์ 
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
1.2 มีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

 

    ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
1.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
1.3 จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากข้ึน 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม 
1.3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
    

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  เปูาประสงค์ 
1.1 พัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาเส้นทางสัญจรและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
1.2 พัฒนาการจัดการจราจรและการจัดการขนส่ง 
1.3 พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร 
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  ตัวชี้วัด 

1.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
1.2 จ านวนที่ดินและอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง 

 

   กลยุทธ์ 
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.4 พัฒนาการจราจร และการจัดการขนส่ง 
1.5 พัฒนาระบบไฟฟูา 
1.6 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
1.7 พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 การด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมขึ้น 
1.2 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนรายได้ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 

 

  กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 

  ตัวชี้วัด 
1.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 ประชาชนมีการศึกษาท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
1.2 ปูองกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
1.3 การดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา  
1.2 จ านวนประชากรที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข  
1.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชากร ที่ได้รับการปูองกันและควบคุมโรค 
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   กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.2 บริการสาธารณสุขมูลฐานและปูองกันควบคุมโรคทุกชนิด 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีศาสนาของท้องถิ่นและชุมชน       

ให้คงอยู่ 
 

  ตัวชี้วัด 
1.1 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรฐานมากข้ึน 
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐานมากขึ้น 
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมของหน่วยงานมากขึ้น 
1.3 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

   กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมประชาธิปไตย 
1.2 ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

   เปูาประสงค์ 
1.1 มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬา 

 

  ตัวชี้วัด 
1.1 ปูายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
1.2 การพัฒนาแหล่งเที่ยว 
1.3 จ านวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
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กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
1.2 พัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศกึษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานเคหะและชุมชน 
   6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  8)แผนงานงบกลาง 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย พ.ศ.2561-2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 3 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 5 
ด้านการสร้างการเตบิโต 
บนคณุภาพชีวติที่เปน็ 
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการ 
บรหิารจดัการภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมความปลอดภยัและคณุภาพในการผลติ   
                    และส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอตุสาหกรรม 
                    ที่ได้มาตรฐาน 
             

 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที่ 12 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้านความ 

มั่นคง 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง 

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฯ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 
ภาคเมือง 
และพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้าง 
และพัฒนา 

ศักยภาพทนุมนษุย์ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความ

เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเตบิโต 
ที่เปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อมฯ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเสริม 

ประสทิธภิาพและ 
ธรรมาภบิาลในภาครัฐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร ์
ด้านการ 

ต่างประเทศ 
ประเทศ 

เพื่อนบ้าน 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี
การวิจัยฯ 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนา 

โครงสร้าง
พืน้ฐานและ 

ระบบโลจิสตกิส ์
 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง กลุ่ม 1 

 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ ๑ 
ด้านพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ 

สาธารณูปการ 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการจดัระเบียบ 

ชุมชน/สังคม  
และการรกัษา 

ความสงบเรียบร้อย 
 
 

ยุทธศาสตร ์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ 
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการบริหารจดัการและการ
อนรุักษท์รพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
                    เชิงอนุรกัษ์อย่างสร้างสรรค์ 
             

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสร้างความเข้มแข็ง 
                    ให้แกภ่าคเกษตรอย่างยั่งยืน 
             

 

 
ยุทธศาสตร ์ที่ 4 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ 
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการบริหารจดัการและการ
อนรุักษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ ๑ 
ด้านพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ 

สาธารณูปการ 
 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการจดัระเบียบ 

ชุมชน/สังคม  
และการรกัษา 

ความสงบเรียบร้อย 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 
 

ยุทธศาสตร ์๑ 
พัฒนาสินค้า 

เกษตรปลอดภัย  
เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์2 
การส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่า
ผลผลติเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

ยุทธศาสตร ์5 
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ของพืน้ที ่

 

 

ยุทธศาสตร ์4 
พัฒนาความอดุม

สมบูรณ์ และคณุภาพ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

 

 

ยุทธศาสตร ์3 
พัฒนาสังคม  
คุณธรรม และ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาด้าน
คณุภาพชวีิต 
และสวัสดกิาร

สังคม 

 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบล 

บ้านชัฏป่าหวาย 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันา 
ด้านระบบ

สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาด้าน

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพฒันาด้าน

ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพฒันาด้าน

การบรหิาร 
จัดการศกึษา
และบรกิาร
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพฒันาด้าน

การอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพฒันาด้านการ
ใหบ้รกิารประชาชน  
ตามหลกัการบริหาร
จัดการทีด่ี โดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 
การพฒันาด้าน
การท่องเที่ยว 

 

เป้าประสงค ์
 

 

กลยุทธ ์
 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต          
  ที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  เพิ่มมากขึ้น 
- มีความพร้อมในการปูองกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัย 
  ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชน โดยยึดหลัก 
  ความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน 
  จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 
- ปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 

- พัฒนาบริการข้ันพื้นฐาน          
  โดยการพัฒนาเส้นทางสัญจร 
  และระบบสาธารณูปโภค 
  สาธารณูปการ 
- พัฒนาการจราจรและขนส่ง 
- พัฒนาการใช้ที่ดินและอาคาร  

- การด าเนินงานตามหลัก       
  เศรษฐกิจพอเพียงที่เพิม่ขึ้น 
- การส่งเสริมอาชีพและเพิม่ 
  รายได้  

- มีการบรหิารจัดการ   
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมที่ม ี
  ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนมีการศึกษาที่ดี          
  เพิ่มข้ึน 
- ปูองกันและควบคุมโรค 
  อย่างทั่วถึง 
- การดูแลด้านสาธารณสุข 
  มูลฐาน 
   

- ส่งเสริมและอนรุักษ์ 
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
  ศาสนาของท้องถ่ินและ 
  ชุมชนให้คงอยู่ 

- การบริหารจัดการที่ดีของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ได้มาตรฐานมากขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมขององค์กร 
  ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน 

- มีการประชาสัมพันธ์ 
  การท่องเที่ยวอย่าง 
  ทั่วถึง 
- ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก 
  และ เยาวชนในการ 
  เล่นกีฬา 

- ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารุงรักษา 
  ถนน สะพาน ทางเท้า 
  ท่อระบายน้ า 
- พัฒนาการจราจรและขนส่ง 
- พัฒนาระบบไฟฟูา 
- ก่อสร้างปรบัปรุงและพัฒนา 
  แหล่งน้ าอุปโภค-บรโิภค 
- พัฒนาการใช้ที่ดิน/อาคาร 

- ส่งเสริมอาชีพและเพิม่ 
  รายได้ 

- บริหารจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติและพลงังาน 

- พัฒนาการศึกษาและ 
  การเรียนรู ้
- บริการสาธารณสุขมลูฐาน 
  และปูองกันควบคุมโรค 
  ทุกชนิด 

- ส่งเสริมอนรุักษ์ศิลปะ 
  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- พัฒนาระบบการบรหิาร  
  จัดการที่ดี และส่งเสริม 
  ประชาธิปไตย 
- ปรับปรุงและจัดหาเครือ่งมอื 
  เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
  ให้เพียงพอ 

- ส่งเสริมและ 
  ประชาสัมพันธ์ 
  การท่องเที่ยว 
- พัฒนากิจกรรมเด็ก  
  เยาวชน  และกีฬา 
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 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกา ร จั ดท า แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ขอ ง เทศบาล ได้ ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

สับปะรด มัน ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑ โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
      มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในเขตเทศบาล คือ ส านักงานการไฟฟูาภูมิภาค  

สาขาสวนผึ้ง ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสวนผึ้ง   

      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ประกอบ 

ด้วยตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ ชุมชนละ 10 คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน

รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้อง

น ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
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      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหลื่อม 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก 
ฤดูกาล 

      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

เช่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอเนื่ องจากงบประมาณ
จ ากัด 

      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ

สะดวกในการติดต่อ       ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดราชบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุา

หวาย ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป 

ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล

ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลปุาหวายและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศยัความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 



58 
 

 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
 

          เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

 
2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเขากลิ้ง  คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  และการประปาส่วนภูมิภาคสวน
ผึ้ง มีอ่างเก็บน้ าบ้านชัฏปุาหวาย  มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้
จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่
จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิด
ปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่าย
สารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาห้าปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
     

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าค้าขาย ร้อยละ  

50 รองลงมาการเกษตร ร้อยละ  30 เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการ
ท าการค้าขาย  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงและรับจ้างไม่มาก  คนอายุ 15-60 ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่
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รายได้มี 16 คน  ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการ
ว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมี
อาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่
เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  30,000  บาทต่อปีร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุ
เป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการ
ทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การ
ขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น 
ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  
การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและราง
ระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและ
มีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ังเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การ
พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 
  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยู่ใน

ก าลังแรงงาน ร้อยละ  95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99 ซึ่ งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25-50 ปี บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มี

การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความ
ดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้
ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลัง
กายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่ง
ที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
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    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อย
ละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ
เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกัน
ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ  จัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  
ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่
ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร
สวนผึ้งได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
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ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด ๖ ชุมชน  แต่ละชุมชนมี

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล๑,๙๗๗  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มี
จุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การ รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  
เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อส
ม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ   
 
 
 
 
 
 
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม ขอบข่ายและ พื้นที่เป้าหมาย/ ความคาดหวังและ 



63 
 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

-ด้านสาธารณสุข -ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 
 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่

ถูกต้อง 
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

-ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  
 
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม ขอบขายและ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน
   

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คนดื่มสุรา200
คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน  
การส่งเสริม
การลงทนุ 
พาณิชยกรรม
และ 
การท่องเที่ยว 

 
 
 

 
ด้าน 

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

-การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

-การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

 
 

 

-การพาณิชยกรรม 
 
 
 
 

ขอบขายและ 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน  

การส่งเสริม
การลงทุน  

พาณิชยรรม
และ 
การท่องเที่ยว 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง 
รับซื้อ  

- การพาณิชยกรรม   
 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า

ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได้ 

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว 
 

- ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

4.ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ 

- การจราจร 
 

ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  
 
 
 
 
 
 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบข่ายและ 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม พื้นที่เป้าหมาย/ ความคาดหวังและ
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มอนาคต 

5.ด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและน้ า
ใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

-ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่ง
น้ าจากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

-สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

 - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
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1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
 

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

   (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศ    ที่ต่อเนื่องและโปร่งใส สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน   และน้ า  
   (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคต เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมและขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน   
การท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง    
มีพลัง  
   (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก   
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง     
เท่าเทียมมากขึ้น  
   (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  การผลิตและ        
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม        
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   (๖) ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                                  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน     
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ยืน  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
  
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
  แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล  

2 ด้านระบบสาธารณูปโภค แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองช่าง บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล  

  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
  แผนงานคลัง กองคลัง  
  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
 

3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงานสร้างความ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 ของระบบชุมชน เข้มแข็งชุมชน   บ้านชัฏป่าหวาย 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แผนงานบริหาร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
 และพลังงาน งานทั่วไป   บ้านชัฏป่าหวาย 
  แผนงานการรักษา ส านักปลัดเทศบาล  
  ความสงบภายใน   
  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
 

5 ด้านการบริหารจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 และการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
บ้านชัฏป่าหวาย 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 ประเพณีท้องถิ่น แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 

7 ด้านการให้บริการประชาชน แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
 ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหาร ส านักปลัดเทศบาล บ้านชัฏป่าหวาย 
 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล งานทั่วไป   
  แผนงานเคหะและ กองช่าง  
  ชุมชน   

8 ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล 
บ้านชัฏป่าหวาย 

  แผนงานเคหะและ กองช่าง  
  ชุมชน   
  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

รวม 8  ยุทธศาสตร์ 8  แผนงาน 5  ส านัก/กอง  

 
 
 



.

แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
     คุณภาพชีวติและสวสัดิการสังคม
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 170,000     5 180,000     9 710,000     10 910,000     9 810,000     37 2,780,000    
     1.2 แผนงานการศึกษา - - 1 20,000       1 20,000       1 20,000       1 20,000       4 80,000         
     1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - 4 240,000     4 240,000     4 240,000     12 720,000       

   รวม 4 170,000     6 200,000     14 970,000     15 1,170,000  14 1,070,000  53 3,580,000   
 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
     ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     และโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000 1 50,000 5 1,015,460 2 400,000 2 550,000 11 2,065,460
    2.2 แผนงานการศึกษา 6 860,950 - - 6 862,500 3 563,200 - - 15 2,286,650
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1,700,000  - - 2 1,000,000  1 500,000     - - 4 3,200,000    
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,798,000  18 5,715,250  65 50,136,960  89 77,338,250  27 22,606,200  166 157,594,660   

   รวม 15 4,408,950  19 5,765,250  78 53,014,920 95 78,801,450 29 23,156,200 196 165,146,770   

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

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



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเสริมสร้าง
     ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000 3 220,000 6 390,000 8 490,000 8 490,000 26 1,640,000
     3.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 30000 1 30000 1 30000 3 90000

   รวม 1 50,000 3 220,000 7 420,000 9 520,000 9 520,000 29 1,730,000   
  4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากร
       ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 2 60,000 2 60,000 4 120,000
     4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 210,000     3 535,000     4 590,000 7 2,650,000 8 4,550,000 24 8,535,000

   รวม 2 210,000 3 535,000 4 590,000 9 2,710,000 10 4,610,000 28 8,655,000    
  5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
      จัดการศึกษาและสาธารณสุข
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000         
     5.2 แผนงานการศึกษา 6 2,575,800 6 2,304,160 6 2,033,800 6 2,150,000 6 2,300,000 30 11,363,760   

     5.3 แผนงานสาธารณสุข 10 425,000 14 580,000 16 665,000 19 800,000 19 800,000 78 3,270,000    
รวม 16 3,000,800 20 2,884,160 23 2,718,800 26 2,970,000 26 3,120,000 111 14,693,760   

ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2565
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์
      ศิลปวฒันธรรมประพณีทอ้งถิ่น
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 400,000 8 400,000 9 620,000 10 740,000 10 740,000 45 2,900,000
    6.2 แผนงานการศึกษา 3 600,000 3 600,000 5 670,000 6 770,000 6 770,000 23 3,410,000

รวม 11 1,000,000 11 1,000,000 14 1,290,000 16 1,510,000 16 1,510,000 68 6,310,000
 7) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการใหบ้ริการ
ประชาชนตามหลักบริหารจัดการที่ดีโดยยึด
หลักธรรมาภบิาล
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 6,124,400  15 7,217,000  15 7,410,000  21 7,958,000  21 8,176,000 84 36,885,400
     7.2 แผนงานสาธารณสุข - - 1 160,000     1 160,000     1 160,000     1 160,000 4 640,000
     7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 200,000     2 200,000     2 200,000     2 200,000     2 200,000 10 1,000,000

รวม 14 6,324,400  18 7,577,000  18 7,770,000  24 8,318,000  24 8,536,000  98 38,525,400  

รวม 5 ปีป ี2563

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  8) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
      ทอ่งเที่ยวและกีฬา
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 70,000       2 70,000       3 370,000     3 370,000     3 370000 13 1,250,000
    8.2 แผนงานการศึกษา 7 600,000     7 600,000     8 630,000     8 630,000     8 630,000 38 3,090,000
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 800,000     2 800,000     3 2,300,000  3 2,300,000  3 2,300,000 13 8,500,000

รวม 11 1,470,000  11 1,470,000  14 3,300,000  14 3,300,000  14 3,300,000 64 12,840,000
รวมทั้งสิ้น   74 16,634,150 90 19,651,410 150 45,075,760 196 72,809,050 137 36,435,000 647 190,605,370   

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ป ี2565



แบบ ผ 07

ป ี2563

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 7) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการใหบ้ริการ
     ประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการ
     ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
     7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
     7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
     7.3 แผนงานการคลัง
     7.4 แผนงานการศึกษา
     7.5 แผนงานสาธารณสุข
     7.6 แผนงานเคหะและชุมชน
     7.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   รวม

ยุทธศาสตร์









แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดต้ังศูนย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน  - ด าเนินการจัดต้ัง - - - 200,000 200,000 จ านวน  - มศูีนย์ช่วยเหลือ ส านักปลัดเทศบาล

 ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภยั    ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือ   ประชาชนที่มี

 ขององค์กรปกครอง    ขององค์กรปกครอง ประชาชน มาตรฐานในการ

 ส่วนทอ้งถิ่น และศูนย์    ส่วนทอ้งถิ่น และศูนย์ เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือประชาชน

 ปฏบิติัการร่วมในการ    ปฏบิติัการร่วมในการ

 ช่วยเหลือประชาชน    ช่วยเหลือประชาชน

 ขององค์กรปกครอง    ขององค์กรปกครอง

 ส่วนทอ้งถิ่น    ส่วนทอ้งถิ่น 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

    ตัวชี้วัด  
 (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการส่งเสริมและ  เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้พกิาร  - ด าเนินการจัดอบรม  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ส านักปลัดเทศบาล

 พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  ใหค้วามรู้เพื่อพฒันา ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส (พัฒนาชุมชน)

 ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  สามารถดูแลและ  ศักยภาพและความ ผู้พกิารและ  มีศักยภาพและ

 และประชาชนทั่วไป  ช่วยเหลือตนเองได้  สามารถใหก้ับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ความสามารถ

 ในเขตเทศบาล  ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส ที่ช่วยเหลือ  เพิ่มขึ้น

ตนเองได้

มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการพฒันา  เพื่อพฒันาด้านจิตใจ  - ด าเนินการจัดอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพนกังาน  - พนกังานได้รับการ ส านักปลัดเทศบาล

 คุณธรรมจริยธรรม  พนักงานใหม้ีคุณธรรม    พนักงาน โดยการเข้า ที่เข้า พฒันาด้านจิตใจเพื่อ

 จริยธรรม    ปฏบิติัธรรมที่วดั ปฏบิติัธรรม การท างานที่ดียิ่งขึ้น

4  โครงการส่งเสริม  เพื่อใหผู้้สูงอายุมี  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัดเทศบาล

 สุขภาวะใหผู้้สูงอายุ  สุขภาพกายและจิตที่ดี    ฟื้นฟดู้านร่างกาย ที่มสุีขภาพดี    ส่งเสริมสุขภาวะ

 มีความสุขและมีคุณค่า  มีความสุขและเหน็    อารมณ์ จิตใจ และ ทั้งร่างกายและ    ทกุด้าน และเหน็

 "Happy Home"  คุณค่าของตนเอง    จิตวญิญาณ จิตใจเพิ่มขึ้น    คุณค่าของตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการ  -เพื่อใหน้ักเรียนและ  - ด าเนินการจัดอบรม - 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน  - นักเรียนและ ส านักปลัดเทศบาล

ปอูงกันและระงับอัคคีภยั เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ นักเรียนและเยาวชนใหม้ี เจ้าหน้าที่ เยาวชนมีความรู้ (งานปูองกัน)

ในสถานศึกษา การปอูงกันและระงับ ความรู้ในการปอูงกันและ ร้อยละ 80 เกี่ยวกับการ

อัคคีภยั ระงับอัคคีภยั ได้รับความรู้ ปอูงกันและ

ระงับอัคคีภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการฝึกอบรมและ  เพื่อให ้อปพร. มีความ  - ด าเนินการจัดอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อปพร.  - อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

 ฝึกทบทวนอาสาสมัคร  พร้อมในการปฏบิติังาน    ใหก้ับอาสาสมัคร ที่มคีวามพร้อม  และเพิ่มพนูทกัษะ (งานปูองกันฯ)

 ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน    ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน ในการ  พร้อมปฏบิติังาน

 (อปพร.) ปฏบิติังาน

3  โครงการจัดท าแผน  เพื่อใหม้ีแผนงานหรือ  - ด าเนินการจัดท าแผน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  - มีแผนในการ ส านักปลัดเทศบาล

 ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน  โครงการ พร้อมในการ    ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน แผนงานหรือ   ปอูงกันภยัที่  (งานปูองกันฯ)

 ปอูงกันภยั โครงการ    เปน็ระบบ

ที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการปรับปรุง  เพื่อใหศู้นย์ปอูงกัน  - ด าเนินการปรับปรุง  -  - 100,000 100,000  - จ านวนศูนย์  - มีศูนย์ปอูงกัน ส านักปลัดเทศบาล

 ศูนย์ปอูงกันบรรเทา  บรรเทาสาธารณภยั    ศูนย์ปอูงกันบรรเทา ปอูงกนับรรเทา  บรรเทา  (งานปอูงกนัฯ)

 สาธารณภยั  ได้มาตรฐานมากขึ้น    สาธารณภยัที่ได้ สาธารณภยั    สาธารณภยั

   มาตรฐาน จ านวน 1 หลัง    ที่ได้มาตรฐาน

ได้รับการ    ในการใหบ้ริการ

ปรับปรุง ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการจัดซ้ือกล้อง  เพื่อความปลอดภยั  - ด าเนินการจัดซ้ือกล้อง  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวนกล้อง  -สามารถช่วย ส านักปลัดเทศบาล

 วงจรปดิพร้อมติดต้ัง  ในชีวติและทรัพย์สิน    วงจรปดิพร้อมติดต้ัง วงจรปดิ  ในการปอูงกัน (งานปูองกันฯ)

 ในเขตเทศบาล  ของประชาชน ที่เพิ่มขึ้น  การลักขโมยและ

   เปน็ข้อมูลติดตาม

ผู้กระท าความผิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการศึกษาเพื่อ  -เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  - เพื่อปลูกจิตส านึกของ - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ต่อต้านยาเสพติด มีจิตส านึกและตระหนัก  เด็กนักเรียนและเยาวชน เด็กนักเรียน มีจิตส านึกและ

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ถึงพษิภยัของยาเสพติด  ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และเยาวชน ตระหนักถึงพษิภยั

 และตระหนักถึงพษิภยั ของยาเสพติด

 ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม  

1.4  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการช่วยเหลือ  เพื่อบรรเทาความ  - ด าเนินการช่วยเหลือ 100,000 100,000  -  -  - จ านวนผู้ประสบ  - สามารถบรรเทา ส านักปลัดเทศบาล

 ผู้ประสบภยัธรรมชาติ  เดือดร้อนของประชาชน    ผู้ที่ประสบภยัธรรมชาติ ภยัที่ได้รับ    ความเดือดร้อน (งานปูองกันฯ)

  ที่ประสบภยั    อย่างรวดเร็ว ความช่วยเหลือ    ในเบื้องต้นได้

2  โครงการช่วยเหลือ  เพื่อบรรเทาความ  - ด าเนินการช่วยเหลือ  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ประสบ  -สามารถบรรเทา ส านักปลัดเทศบาล

 ผู้ประสบภยัพบิติัต่าง ๆ  เดือดร้อนของประชาชน    ผู้ที่ประสบภยัพบิติัต่างๆ ภยัหนาวที่ได้รับ    ความเดือดร้อน (งานปูองกันฯ)

 ที่ประสบภยัพบิติัต่าง ๆ    ได้อย่างรวดเร็ว ความช่วยเหลือ    ในเบื้องต้นได้

    ตัวชี้วัด  
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม  - เพิ่อควบคุมปอูงกัน  -เด็กก่อนวยัเรียนใน - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละเด็กกอ่น  - ศูนย์พฒันา กองสาธารณสุข

สุขภาพเพื่อปอูงกัน โรคติดต่อในเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ วัยเรียนที่ได้รับ เด็กเล็กของเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

โรคติดต่อในเด็กเล็ก เทศบาลต าบล การเฝูาระวัง ต าบลบา้น

บา้นชัฏปาุหวาย ปอูงกนั ชัฏปาุหวายมกีาร

โรคติดต่อ เฝูาระวังโรคติดต่อ

2 โครงการหนูน้อย  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - เด็ก 1-5 ปใีนเขต - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่   - สุขภาพแมแ่ละ กองสาธารณสุข

สุขภาพดี แม่และเด็กใหเ้จริญ เทศบาลต าบลบา้นชัฏ ประชาชน เด็กในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

สมวยั ปาุหวาย พงึพอใจ บา้นชัฏปาุหวาย

สมบรูณ์-แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอาวโุส.โอเค.  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุมี กองสาธารณสุข

กาย จิตใจและ ต่างๆส่งเสริมการใช้ชีวติ ร้อยละ80 คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และส่ิงแวดล้อม

จิตวญิญาณของผู้สูงอายุ ประจ าวนัของผู้สูงอายุ มคีวามพงึพอใจ

มีคุณภาพชีวติดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเพิ่มศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุมี กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ กาย จิตใจและ ต่างๆ ส่งเสริมการใช้ชีวติ ร้อยละ80 คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และส่ิงแวดล้อม

จิตวญิญาณของผู้สูงอายุ ประจ าวนัของผู้สูงอายุ มคีวาม

มีคุณภาพชีวติดีขึ้น พงึพอใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการเชื่อมต่อถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - 1,000,000 ######## จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีต ซอยบา้น  ในการสัญจรไปมา    เขื่อมต่อถนนคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 นายสนั่น ใจมุ่ง    ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร   มีถนนที่ได้

   ยาว 340.00 เมตร   มาตรฐานที่ดี

   ก่อสร้างตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - 500,000 - จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ซอยดาวเคียงเดือน    ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร   มถีนนที่ได้มาตรฐาน

   ยาว 300.00 เมตร    ที่ดี

   ก่อสร้างตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - - 160,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 บา้นเลขที่ 4/3    ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร   มถีนนที่ได้มาตรฐาน

 พร้อมวางทอ่ระบายน้ า    ยาว 65.00 เมตร    ที่ดี

   พร้อมวางทอ่ระบายน้ า

   ก่อสร้างตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน ###### - - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ที่เพิ่มขึ้น   ในการสัญจรและ

ข้างสระน้ าสาธารณะ กว้าง4.00ม.ยาว41.00ม.   มีถนนที่ได้

บา้นจัดสรร และก่อสร้าง หนา0.15ม.พร้อมวางทอ่   มาตรฐานที่ดี

ทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อม ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์

บอ่พกั กลาง1.00x1.00ม.จ านวน

41ทอ่นพร้อมบอ่พกัจ านวน

2ชุดพร้อมปา้ยประชาสัม-

พนัธ์โครงการตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างคูระบาย  เพื่อรองรับน้ าซับ  - ด าเนินการก่อสร้าง - - 595,000 595,000 - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

น้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที1่  ระบายน้ าทั้งปอ้งกัน  คูระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู . คูระบายน้ า   ได้อย่างสะดวกลด

ต.ทา่เคย ตลาดสินค้าการ  น้ าทว่มขัง  หมู่ที่ 1 ต.ทา่เคย อ.สวนผ้ึง ที่เพิ่มขึ้น   ปญัหาน้ าทว่มขัง

เกษตร  จ.ราชบรีุ ขนาดคูระบายน้ า

 กวา้ง 0.30 เมตรความ

 ยาว 170 เมตร พร้อม

 ฝาเหล็กตามรูปแบบที่

 เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงทาสีปา้ย  - เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์  - ด าเนินการปรับปรุงทาสี - - - 30,000 - จ านวนปา้ย  - ภมูิทศัน์ภายใน กองช่าง

 ชื่อถนนและปา้ยบอกทาง สภาพดูสวยงานขึ้น  ปา้ยชื่อถนนและปา้ยบอก ที่ได้รับการ  เขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล ทางภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงแก้ไข  ดูสวยงาม

7 โครงการปรับปรุงทาสีไฟ  - เพื่อใหภ้ายในเขต  - ด าเนินการปรับปรุง - - 150,000 - - จ านวนไฟหวัเสา  - ภมูิทศัน์ภายใน กองช่าง

หวัเสาภายในเขตเทศบาล เทศบาลมีภมูิทศัน์ที่ สีไฟหวัเสาภายใน ที่ได้รับการ  เขตเทศบาล

สวยงาม เขตเทศบาล ปรับปรุงแก้ไข  ดูสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างประตู  - เพื่อดูแลรักษาความ  - ด าเนนิกอ่สร้างประตูเหล็ก - - - 50,000 - จ านวนประตู  - เพื่อความปลอดภยั กองช่าง

เหล็กประปาเขาวงกต  ปลอดภยัการประปา  ประปาเขาวงกต ที่เพิ่มขึ้น ในการใช้ประปา

 เทศบาล  หมู่ที่ 5 ต.ทา่เคย อ.สวนผ้ึง

 จ.ราชบรีุ

9 โครงการปรับพื้นบริเวณ  - เพื่อความสะอาดต่อ  - ด าเนินการปรับปรุงพื้น - - - 50,000 - จ านวนพื้นที่  - เพื่อภมูิทศัน์ถนน กองช่าง

ประปาเขากล้ิง ลงหนิคลุก  การใช้ประปาเทศบาล  บริเวณประปาเขากล้ิง ที่เพิ่มขึ้น  สวยงามสะอาดขึ้น

 หมู่ที่ 11 ต.ทา่เคย

 อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงเคร่ือง  - เพื่อสุขภาวะของ  - ด าเนินการปรับปรุงเคร่ือง - - 150,000 150,000 - จ านวนเคร่ือง  - เพื่อสุขภาวะที่ดีของ กองช่าง

ออกก าลังกายภายในเขต  ประชาชนในเขต  ออกก าลังภายในเขต ออกก าลังกาย ประชาชนภายในเขต

เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล ที่ได้รับการ เทศบาล

ปรับปรุง

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อขยายพื้นที่จราจร  - ด าเนนิการปรับปรุงถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต และปรับปรุงผิวทาง  แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน ที่ได้รับการ ในการสัญจรและ

ถนนเทศบาลซอย 4  เทศบาลซอย 4แยกเตชะอมั ปรับปรุง มีถนนที่ได้มาตรฐาน

แยกเตชะอัมพร-หน้าร้าน  พร-หนา้ร้านทองสุวรรณจักร

ทองสุวรรณจักร  ขนาดกว้าง1.50ม.ยาว290

 ม.หนา0.05ม.เนื้อที่ไมน่อ้ย

 กว่า435ตรม.พร้อมปา้ยประ

 ชาสัมพนัธ์โครงการกอ่สร้าง

 ตามแบบที่เทศบาลต าบล

 บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อใหท้างเทา้  - ด าเนินการปพูื้นกระเบื้อง - - 125,000 - - จ านวนฟตุบาท  - มีความสะดวก กองช่าง

ฟตุบาทตลาดชัฏปา่หวาย  สะอาดสวยงาม  ฟตุบาทตลาดปา่หวาย ที่ได้รับการ ในการสัญจรและ

(ประชาคมตลาดปา่หวาย) ปลอดภยั  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 500 ปรับปรุง สวยงามปลอดภยั

 ตรม. ตามที่เทศบาล

ก าหนด

13 โครงการปรับปรุงทอ่  - เพื่อปอ้งกันปญัหา  - ด าเนินการปรับปรุงทอ่ - - - 800,000 - จ านวนทอ่ระบาย  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า ถนนซอย น้ าทว่มขัง พร้อมบอ่พกั ขนาดกวา้ง น้ าที่ได้รับการ ได้อย่างสะดวกลด

เฉลิมพระเกียรติ 0.80 เมตรยาว 300ทอ่น ปรับปรุง ปญัหาน้ าทว่มขัง

(ประชาคมตลาดปา่หวาย) พร้อมบอ่พกั 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตามที่เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างลาน  - เพื่อเปน็พื้นที่ลาน  - ด าเนินการก่อสร้างลาน - - - 1,440,000 - จ านวน  - ประชาชนมีพื้นใน กองช่าง

แลกเปล่ียนสินค้าทาง ขายสินค้ากับประชาชน  คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ประชาชน การขายแลกเปล่ียน

การเกษตร  กวา้ง30.00 ม.ยาว 80ม. ร้อยละ 80 สินค้า

(ประชาคมตลาดปา่หวาย)   หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ มีสถานที่ในการ

 2,400 ตารางเมตร ซ้ือขายสินค้า

 ตามที่เทศบาลก าหนด เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขุดลอกร่องน้ า  - เพื่อรับการระบายน้ า  - ด าเนินการขุดลอกร่องน้ า - - - - 600,000 จ านวนร่องน้ า  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ข้างทางหว้ยทรายทอง ปอ้งกันน้ าทว่มและปรับ  ข้างทางหว้ยทรายทอง ที่ได้รับการ  ได้อย่างสะดวกและ

(ประชาคมหว้ยทรายทอง) ปรุงภมูิทศัน์  ขนาดกวา้ง6.00 เมตรยาว ปรับปรุง ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

 ไม่น้อยกวา่ 1,000 เมตร

 ตามที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างทอ่  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนนิการวางทอ่ระบาย 224,000 - - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่ การสัญจรไปมาและ น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและลด

พกัและถนนคอนกรีตเสริม ระบายน้ าได้สะดวก 0.50x1.00เมตรจ านวน ปญัหาน้ าทว่มขัง

เหล็ก ถนนเทศบาลบา้น 86ทอ่นพร้อมบอ่พกัจ านวน

ครูพล 6ชุดพร้อมปา้ยประชาสัม-

(ประชาคมหว้ยทรายทอง) พนัธ์และถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว51.00ม.หนา0.15ม.

ถนนเทศบาลบา้นครูพล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการติดตาข่ายกัน  - เพื่อปอ้งกันนกพริาบ  - ด าเนินการติดต้ังตาข่าย - - - 75,000 - แก้ไขนกพริาบ  - สามารถปอ้งกัน กองช่าง

นกพริาบ ศาลาเอนก กันนกพริาบ ได้ร้อยละ 75 นกพริาบที่ได้

ประสงค์ชุมชนหนอง มาตรฐาน

สองหอ้ง

(ประชาคมหนองสองหอ้ง)

18 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - - - 700,000 - ประชาชน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

แอสฟสัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟสัทติ์กคอนกรีตขนาด ร้อยละ 80 การสัญจรไปมา

ถนนเทศบาล ซอยS.V. กวา้ง 4.00ม.ยาว 500ม. ของพื้นที่ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



(ประชาคมหนองสองหอ้ง) ตามที่เทศบาลก าหนด ประโยชน์

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างฟตุบาท  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินก่อสร้างฟตุบาท - - - 270,000 - จ านวนฟตุบาท  - มีความสะดวกใน กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า การสัญจรไปมาและ  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร และทอ่ การสัญจรและลด

สองฝ่ังถนน ระบายน้ าได้สะดวก  ยาว 300 เมตรพร้อม ระบายน้ า ปญัหาน้ าทว่มขัง

(ประชาคมจัดสรร) ปลอดภยั  วางทอ่ระบายน้ าทั้งสองฝ่ัง ที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  -ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มคีวามสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา  แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

ถนนเทศบาลซอย  เทศบาลซอยบา้นปา้แป้

บา้นปา้แป้  ขนาดความกว้าง4.00เมตร

(ประชาคมจัดสรร)  ยาว250เมตรหนา0.05

 มตรเนื้องานไมน่อ้ยกว่า

 1,000ตรม.พร้อมปา้ยประ-

 ชาสัมพนัธ์โครงการกอ่สร้าง

 ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  -ด าเนินการก่อสร้างถนน - - 370,000 - - จ านวนถนน  - มคีวามสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา

ถนนเทศบาลซอย เทศบาลซอยบา้นปา้แป้

บา้นปา้แป้ ขนาดความกวา้ง4.00เมตร

(ประชาคมจัดสรร)  ยาว185เมตรหนา0.05

 เมตรเนื้องานไม่น้อยกวา่

 740ตรม.พร้อมปา้ยประ-

 ชาสัมพนัธโ์ครงการก่อสร้าง

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการลาดยางถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการลาดยางถนน - - 525,000 - 525,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

เทศบาลซอย 7 ล็อค 1 การสัญจรไปมา  เทศบาลซอย 7 ล็อค 1ถึง ที่เพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ

ถึงมูลนิธจิันทรสโร มูลนิธจิันทรสโร ขนาด สัญจรไปมา

(ประชาคมจัดสรร)  กวา้ง5.00ม.ยาว 300 ม.

 ตามที่เทศบาลก าหนด

วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ 



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างติดต้ัง  - เพื่อความเปน็  - ด าเนินการติดต้ังประตู - - - 350,000 - มีวามปลอดภยั  - ชุมชนมีสถานที่ กองช่าง

ประตูเหล็กศาลาเอนก ระเบยีบเรียบร้อยและ  เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 ม. เพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการเก็บ

ประสงค์ชุมชนจัดสรร ความปลอดภยัใน  เมตรสูง 4.00 ม.จ านวน ร้อยละ 90 รักษาทรัพย์สิน

(ประชาคมจัดสรร)  ทรัพย์สิน  8 ชุดและขนาดกวา้ง5.00 ของชุมชน

 ม.สูง4.00 ม.จ านวน 2ชุด

 ตามรูปแบบที่เทศบาล

 ก าหนด

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อลดปญัหาน้ าทว่ม  - ด าเนินการก่อสร้างราง - - - 875,000 - จ านวน   -สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ าเรียบถนนสอง ขัง ระบายน้ าเรียบถนนสองฝ่ัง รางระบายน้ า ได้อย่างสะดวกและ

ฝ่ัง เทศบาลซอย 7 เทศบาลซอย 7 ขนาดกวา้ง ที่เพิ่มขึ้น ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

(ประชาคมจัดสรร) 0.50 ม.ยาว 500 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 250 ตรม.

ตามที่เทศบาลก าหนด

วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ 



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการขุดลอกรางน้ า  -เพื่อใหส้ามารถระบาย  - ด าเนินการขุดลอกรางน้ า - 47,250 - - - สามารถ   -สามารถระบายน้ า กองช่าง

หน้าวดัเขากล้ิงถึงทา้ย น้ าได้ดีปอ้งกันการทว่ม หน้าวดัเขากล้ิงถึงทา้ยอ่าง แก้ปญัหา ได้อย่างสะดวกและ

อ่างเก็บน้ าบา้น ขัง เก็บน้ าบา้นชัฏปา่หวาย น้ าทว่มขังได้ ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

ชัฏปา่หวาย ขนาดกวา้ง 8.00 ม. ร้อยละ 80

(ประชาคมเขากล้ิง) ยาว 187 ม. 

ตามที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการท าลูกระนาด  - เพื่อความปลอดภยั  - ด าเนินการท าลูกระนาด - 14,000 - - - จ านวน  - มีความปลอดภยัใน กองช่าง

เพื่อชะลอความเร็วใน ในการสัญจรไปมา  จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 จุด ลูกระนาด การสัญจรไปมา

การขับขี่  ตามที่เทศบาลก าหนด ที่เพิ่มขึ้น

(ประชาคมเขากล้ิง)

27 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีต - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไปมา เสริมเหล็กเทศบาลซอยแสงสุข ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ถนนเทศบาล ขนาดกว้าง3.00ม.ยาว 140ม. มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ซอยแสงสุข หนา 0.15ม.เนื้องานไมน่อ้ยกว่า 

(ประชาคมร่วมใจสามัคคี) 420ตรม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ กอ่สร้างตามแบบที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย          (ผลผลิต

ของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ถนนเทศบาลซอย 1 เทศบาลซอย1 แยกบา้นครูพล มีถนนที่ได้มาตรฐาน

แยกบา้นครูพล ขนาดกวา้ง 4.00ม.ยาว

(ประชาคมร่วมใจสามัคคี) 220ม.หนา0.05เมตรเนื้อ

งานไม่น้อยกวา่880 ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

ที่เทศบาลต าบลบา้นชัฏ

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ปา่หวาย

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ถนนเทศบาลซอย 1 ซอย1 แยกบา้นนาคผง มีถนนที่ได้มาตรฐาน

แยกบา้นนาคผง  ขนาดกวา้ง 3.00ม.

(ประชาคมร่วมใจสามคัคี) ยาว 125 ม.หนา 0.15

เมตร เนื้องานไม่น้อยกวา่ 

375 ตรม.พร้อมปา้ยประ-

สัมพนัธโ์ครงการก่อสร้าง

ตามแบบที่เทศบาลต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ถนนเทศบาลข้าง เทศบาลข้างโรงพยาบาล มีถนนที่ได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพต าบลทา่เคย

สุขภาพต าบลทา่เคย ขนาดกวา้ง5.00เมตรยาว

200เมตรหนา0.05เมตร

มีเนื้อที่ไม่น้อยกวา่1,000

ตรม.พร้อมปา้ยประชา

สัมพนัธโ์ครงการก่อสร้าง

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)



ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - - 800,000 - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ถนนเทศบาลข้าง เทศบาลข้างโรงพยาบาล มีถนนที่ได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ส่งเสริมสุขภาพต าบลทา่เคย

ภาพต าบลทา่เคย ขนาดกวา้ง5.00เมตรยาว

350เมตรหนา0.05เมตร

มีเนื้อที่ไม่น้อยกวา่1,750

ตรม.พร้อมปา้ยประชาสัม

พนัธโ์ครงการก่อสร้างตาม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบที่เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินก่อสร้างถนนคอน - - - - 270,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา กรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บา้น ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ซอย1 บา้น ผอ.เปลว ผอ.เปลว ขนาดกวา้ง 3.00 มีถนนที่ได้มาตรฐาน

(ประชาคมร่วมใจสามคัคี) ม.ยาว 115 ม.

ตามที่เทศบาลก าหนด

33 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินก่อสร้างถนนคอน - - 900,000 - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา กรีตเสริมเหล็ก ซอยภราดร ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ซอย ภราดร ฟาร์ม ฟาร์ม ขนาดกวา้ง 5.00 มีถนนที่ได้มาตรฐาน

(ประชาคมร่วมใจสามคัคี) ม.ยาว 300 ม.

วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ 



ตามที่เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินก่อสร้างถนนคอน - - - 360,000 - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา กรีตเสริมเหล็กซอยหลังบา้น ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ซอยหลังบา้น นายช านาญ แช่ตัน ขนาด มีถนนที่ได้มาตรฐาน

นายช านาญ แซ่ตัน กวา้ง3.00 ม.ยาว 200 ม.

(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ตามที่เทศบาลก าหนด

35 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินก่อสร้างถนนคอน - - - 624,000 - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา กรีตเสริมเหล็กทางลงอ่าง ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมาและ

ทางลงอ่างเก็บน้ าบา้น เก็บน้ าบา้นชัฏปา่หวาย มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ชัฏปา่หวาย ขนาดกวา้ง 8.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ยาว130ม.ตามที่

 เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการปรับปรุงฝาทอ่  -เพื่อความสะดวกและ  - ด าเนินการปรับปรุง - ###### - - - ประชาชนร้อยละ  - มีความสะดวก กองช่าง

ระบายน้ าภายในเขต ปลอดภยัในการสัญจร เปล่ียนแปลง,ซ่อมแซม 80 ได้รับ ปลอดภยัในการ

(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ไปมา  ฝาทอ่ ระบายน้ า ความปลอดภยั สัญจรไปมา

ไม่น้อยกวา่30ฝา ในการสัญจร

37 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้างราง - - 1,050,000 - - สามารถแกป้ญัหา   -สามารถระบายน้ า กองช่าง

รางระบายน้ า น้ าทว่มขัง ระบายน้ าตลาดชัฏปา่หวาย น้ าทว่มขังได้ ได้อย่างสะดวกและ

ตลาดนัดชัฏปา่หวาย ขนาดกวา้ง 0.50 ม. ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ยาว 500 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 250 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตามที่เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อแก้ไขปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง - - 1,600,000 - - สามารถ  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ทอ่หลอดเหล่ียม น้ าทว่ม  ทอ่หลอดเหล่ียมขนาดกวา้ง แก้ปญัหา ได้อย่างสะดวกและ

 3.00ม.ยาว 9.00ม. น้ าทว่มขัง ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

จ านวน 2 ช่องทางพร้อม ได้ร้อยละ 85

จัดวางหนิปอ้งกันการ

พงัทลายจ านวน 2ข้าง

รวมระยะทาง 50.00ม.

 ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการติดต้ังประตูเหล็ก  - เพื่อเปน็ระเบยีบ  - ด าเนินการติดต้ัง - - 16,000 - - มีความปลอดภยั  - ผู้สูงอายุมีสถานที่ กองช่าง

ดัด ชมรมผู้สูงอายุ เรียบร้อยและความ ประตูเหล็กดัด เพิ่มขึ้น ที่ปลอดภยัในการเก็บ

เทศบาลต าบล ปลอดภยัในทรัพย์สิน ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 รักษาทรัพย์สิน 

บา้นชัฏปา่หวาย เทศบาลต าบลบา้นชัฏ ของชมรมผู้สูงอายุ

ปา่หวาย ขนาดกวา้ง 

4.00 ม. สูง 1.50 ม.

จ านวน1ชุด พร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการเทพื้นคอนกรีต  - เพื่อเปน็ลานจอดรถ  - ด าเนินการเทพื้นคอนกรีต - - - 207,650 - จ านวนพื้นที่  - มีลานจดรถ-ลานท า กองช่าง

เสริมเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุ ลานกิจกรรมของ เสริมเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมของผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบล ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่

บา้นชัฏปา่หวาย หวาย ขนาดกวา้ง19.00ม.

ยาว 22.00ม.หนา0.10ม.

เนื้อที่ไม่น้อยกวา่418 ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า  - เพื่อใหม้ีหอ้งน้ าที่ถูก  - ด าเนินการปรับปรุงหอ้ง - - - 119,000 - จ านวนหอ้งน้ า  - มีหอ้งน้ าที่ถูกสุข กองช่าง

ภายนอก ชมรมผู้สูงอายุ สุขลักษณะ  น้ าภายนอก ชมรมผู้สูงอายุ ที่ได้มาตรฐาน ลักษณะและ

เทศบาลต าบล  เทศบาลต าบล ปลอดมลพษิ

บา้นชัฏปา่หวาย บา้นชัฏปา่หวาย

 ขนาดกวา้ง 1.5 ม.

ยาว6.00ม.จ านวน 4 หอ้ง 

 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

 โครงการก่อสร้างตามแบบ

 เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการปรับปรุงสุขภณัฑ์  - เพื่ออ านวยความ  - ด าเนินการปรับปรุง - - 38,000 - - จ านวนหอ้งน้ า  - มีหอ้งน้ า หอ้งสุขา กองช่าง

หอ้งน้ าภายใน สะดวกผู้ใช้บริการ สุขภณัฑ์หอ้งน้ าภายใน ที่ได้มาตรฐาน ไวบ้ริการผู้สูงอาย-ุ

 ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชน

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวาย บา้นชัฏปา่หวาย

จ านวน 2 หอ้ง

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการปรับปรุงหอ้ง  - เพื่อไวเ้ก็บข้าวของ  - ด าเนินการปรับปรุงหอ้ง - - - 80,200 - จ านวน  -  มีหอ้งเก็บของ กองช่าง

เก็บของ ชมรมผู้สูงอายุ เคร่ืองใช้ต่างๆ เก็บของ ชมรมผู้สูงอายุ หอ้งเก็บของ ที่ปลอดภยั

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย ที่ได้มาตรฐาน

บา้นชัฏปา่หวาย ขนาดกวา้ง 6.00 ม.

ยาว 6.00 ม. 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า  - เพื่อใหร้ะบบการ  - ด าเนินการเดินทอ่ระบบ - ###### - - - จ านวนหอ้งน้ า  - มีหอ้งน้ าที่ถูก กองช่าง

ชาย-หญิง ศาลาเอนก ระบายน้ าทิ้งมีความ น้ าทิ้งและซ่อมแซมพื้นปู ที่ได้มาตรฐาน สุขลักษณะและปลอด

ประสงค์เทศบาล สะดวกและรวดเร็ว กระเบื้องใหม่ทั้งหอ้งน้ า มลพษิ

ชายและหญิง ตามรูปแบบ

ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการก่อสร้างทอ่  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ ###### - - - - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า ถนนเทศบาล5 น้ าทว่มขัง ระบายน้ า ถนนเทศบาล5 ทอ่ระบายน้ า ได้อย่างสะดวกและ

ชุมชนหว้ยทรายทอง ชุมชนหว้ยทรายทอง ที่ได้มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80x1.00 เมตร ยาว

220 เมตรพร้อมบอ่พกั

จ านวน 5 จุด

ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก าหนด

 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการก่อสร้างร้ัวคอน  - เพื่อความสะอาดและ  - ด าเนินการก่อสร้างร้ัว - ###### - - - จ านวนร้ัว  - สถานที่ทิ้งขยะมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สถานที่ทิ้งขยะ ความเปน็ระเบยีบ

ทิ้งขยะเทศบาลต าบล ของสถานที่ทิ้งขยะ กวา้ง 0.20 เมตรสูง 2.00 ไม่ส่งกล่ินเหม็น

บา้นชัฏปา่หวาย เมตร ยาว 155 เมตร

(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการก่อสร้างร้ัวคอน  - เพื่อความสะอาดและ  - ด าเนินการก่อสร้างร้ัว - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนร้ัว  - สถานที่ทิ้งขยะมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สถานที่ทิ้งขยะ ความเปน็ระเบยีบ

ทิ้งขยะเทศบาลต าบล ของสถานที่ทิ้งขยะ กวา้ง 0.20 เมตรสูง 2.00 ไม่ส่งกล่ินเหม็น

บา้นชัฏปา่หวาย เมตร ยาว 215 เมตร

(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการปรับปรุงหอ้ง  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - ด าเนินการปรับปรุง - - 500,000 - - ร้อยละของ  - ท าใหป้ระชาชนมี กองสาธารณสุข

ฟติเนสพร้อมอุปกรณ์ อนามัยที่แข็งแรงให้ หอ้งฟติเนส กวา้ง8.00ม. ประชาขนที่มี สุขภาพร่างกาย และส่ิงแวดล้อม

ออกก าลังกาย กับประชาชน ยาว14.00ม.มีพื้นที่ไม่ สุขภาพแข็งแรง แข็งแรงและได้

น้อยกวา่ 112 ตารางเมตร ใช้เวลาวา่ง

ตามรูปแบบที่เทศบาล ใหเ้กิดประโยชน์

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการก่อสร้างถนนคอน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - ####### 1,300,000 - - จ านวนถนนที่  - มีความสะดวกใน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ถนน การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เพิ่มขึ้น การสัญจรและมีถนน

เทศบาลข้างปั้มน้ ามัน ผิวจราจรกวา้ง 3.50เมตร ที่ได้มาตรฐาน

โกเด้นออยล์ต่อจากเดิม ยาว 165 เมตรมีพื้นที่ไม่

 หมู่ที1่ ต าบลปา่หวาย น้อยกวา่ 577.50ตาราง

(ประชาคมตลาดปา่หวาย) เมตร ตามรูปแบบที่เทศบาล

ก าหนด

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการก่อสร้างทอ่  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ - - 120,000 - - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า ถนนเทศบาล น้ าทว่มขัง ระบายน้ า ขนาดกวา้ง0.60 ทอ่ระบายน้ า ได้อย่างสะดวกและ

ซอยกัญชลาภรณ์ x1.00เมตรจ านวน 120 ที่ได้มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

(ประชาคมหว้ยทรายทอง) ทอ่นพร้อมบอ่พกัจ านวน5

ชุด ก่อสร้างตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการก่อสร้างทอ่  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ - ###### - - - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่ น้ าทว่มขัง ระบายน้ าคสล.พร้อมบอ่พกั ทอ่ระบายน้ า ได้อย่างสะดวกและ

พกัถนนเทศบาล ถนนเทศบาล บา้นมณเทยีร ที่ได้มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

บา้นมณเทยีร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60x1.00เมตรจ านวน

107ทอ่นพร้อมบอ่พกั

จ านวน3ชุด พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

ก่อสร้างตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อใหป้ระชาชนมี  - ด าเนินการปรับปรุงระบบ - - 250,000 - - จ านวน  - ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง

ประปาเทศบาลต าบล น้ าอุปโภค-บริโภคที่มี ประปาเทศบาลต าบลบา้น แหล่งน้ าส าหรับ ที่มีคุณภาพและ

บา้นชัฏปา่หวาย คุณภาพ ชัฏปา่หวาย ท าการย้ายระบบ อุปโภค-บริโภค ปลอดภยั

ประปาจากระบบประปา เพิ่มขึ้น

ซอย 1 เดิมเพื่อย้ายไปท า

ระบบประปาบา้นเขากล้ิง

พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่าย

ใหม่ก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่

หวายก าหนด

 

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการปรับปรุงถนน - ###### - - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมีถนน

เทศบาล ซอยสันติธรรม เทศบาล ซอยสันติธรรม ที่ได้มาตรฐาน

หมู่ที5่ ต าบลทา่เคย หมู่ที5่ ต.ทา่เคย อ.สวนผ้ึง

อ าเภอสวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ

จังหวดัราชบรีุ ขนาดกวา้ง 4.00เมตรยาว

60.00เมตรหนา0.15

เมตรเนื้องานไม่น้อยกวา่

240ตารางเมตรกอ่สร้าง

ตามแบบเทศบาลก าหนด

 

แบบ ผ 02

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54  โครงการปรับปรุง  เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า  - ด าเนินการปรับปรุง 100,000 ###### 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ า กองช่าง

 ซ่อมแซมระบบประปา  ใช้อย่างเพยีงพอ    ซ่อมแซมระบบประปา ที่มีน้ าใช้    เพยีงพอในการ

 ในเขตเทศบาล    ในเขตเทศบาล    อุปโภคบริโภค

55  โครงการก่อสร้าง  เพื่อเปน็การระบายน้ า  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  - 1,600,000  -  - จ านวนประตู  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 ประตูระบายน้ า คสล.  ปอ้งกันน้ าทว่มขัง    ประตูระบายน้ า คสล. ระบายน้ า   และมีการระบายน้ า

 สระน้ าดิบ ประปา    จ านวน 2 แหง่ ตามแบบ ที่เพิ่มขึ้น    ที่ดี

 เขาวงกต    ที่เทศบาลก าหนด

56  โครงการก่อสร้าง  เพื่อเปน็การระบายน้ า  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  - 1,300,000  -  - จ านวนฝายกั้นน้ า  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 ฝายกั้นน้ า คสล.  ปอ้งกันน้ าทว่มขัง    ฝายกั้นน้ า จ านวน  ที่เพิ่มขึ้น  และมีการระบายน้ า

 ชุมชนหว้ยทรายทอง    2 แหง่ ตามรูปแบบ  ที่ดี

   ที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57  โครงการก่อสร้างฝาย  เพื่อเปน็การระบายน้ า  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 500,000  - จ านวนฝายหรือ  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 หรือแหล่งกักเก็บน้ า  ปอ้งกันน้ าทว่มขัง    ฝาย/แหล่งกักเก็บน้ า แหล่งกักเก็บน้ า  และมีการระบายน้ า

 ในเขตเทศบาล     ตามรูปแบบที่เทศบาล ที่เพิ่มขึ้น  ที่ดี

   ก าหนด

58  โครงการเจาะบอ่  เพื่อเปน็การระบายน้ า  - ด าเนินการเจาะบอ่  -  -  - 200,000  - จ านวน  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 บาดาลในเขตเทศบาล  ปอ้งกันน้ าทว่มขัง    บาดาล เพื่อเปน็การ บอ่บาดาล   และมีการระบายน้ า

   ระบายน้ า ตามรูปแบบ ที่เพิ่มขึ้น   ที่ดี

   ที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59  โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 580,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาล 1/2    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 (จ าปา) หมู่ที่ 1 ต าบล    ยาว 232.00 เมตร

 ปา่หวาย อ าเภอสวนผ้ึง    หนา 0.15 เมตร

 จังหวดัราชบรีุ    ก่อสร้างตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 350,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก   ในการสัญจรไปมา    คสล. ทางเข้าลานกีฬา ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ทางเข้าลานกีฬา    ชุมชนเขากล้ิง กวา้ง  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 (ประชาคมชุมชนเขากล้ิง)    3.50 เมตร ยาว 140

   เมตร หนา 0.15 เมตร 

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

   490 ตรม. ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 210,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก     ในการสัญจรไปมา    คสล. หนา 0.15 เมตร ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ซอยร้านค้าชุมชน     ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ชุมชนจัดสรร หมู่ที่ 5    ยาว 34.00 เมตร 

 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   294 ตารางเมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล 

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62  โครงการก่อสร้างถนน   - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - ########  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการสัญจรไปมา    คสล. กวา้ง 5.00 ม. ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ซอยแยกข้างบา้น    ยาว 510.00 ม.   มีถนนที่ได้มาตรฐาน

นายสนั่น ใจมุ่ง    หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

   พื้นที่ลงหนิคลุกบดอัด

   อัดแน่น หนา 0.20 ม.

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   2,550 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  -  - ######## จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก     ในการสัญจรไปมา    คสล. กวา้ง 5.00 เมตร ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 พร้อมคูระบายน้ า    และระบายน้ าได้    ยาว 83.00 เมตร หนา  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 บริเวณลานกีฬาชุมชน    สะดวก    0.15 เมตร มีพื้นที่

 หมู่ที่ 1 ต าบลปา่หวาย    ไม่น้อยกวา่ 415 ตรม.

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    พร้อมคูระบายน้ า คสล.

   รูปตัวยู Ø 0.30 เมตร

   ยาวรวม 239 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - ########  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการสัญจรไปมา    คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาล ข้างปั๊ม    ขนาดผิวจราจรกวา้ง  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 น้ ามันโกเด้น ออยล์    3.50 เมตร ยาว 165

 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1    เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

 ต าบลปา่หวาย    577.50 ตารางเมตร

(ประชาคมตลาดปา่หวาย)    ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  -  - 375,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการสัญจรไปมา    คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลซอย    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 บา้นนายพงษ ์มิอะ    ยาว 100.00 เมตร

 (ประชาคมร่วมใจสามคัคี)    หนา 0.15 เมตร

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

   500 ตารางเมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 203,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการสัญจรไปมา    คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลซอย    ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 บา้นนายรส เกิดเรียน    ยาว 80.00 เมตร

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    หนา 0.15 เมตร 

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 280  

   ตารางเมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 500,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการสัญจรไปมา    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลด้านข้าง    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง    ยาว 161 เมตร หนา

   0.15 เมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 520,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลแยกจาก    ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ซอย 7/3    ไหล่ทางหนิคลุกหนา

 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    0.20 เมตร ข้างละ

   1 เมตร ความยาว 180

   เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร

   ไม่น้อยกวา่ 1,080  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   ตารางเมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 350,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลทางเข้า    ขนาดกวา้ง 6.00 ม. มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 บอ่ขยะหน้าเขาไก่แจ้    ไหล่ทางหนิคลุกหนา

(ประชาคมชุมชนร่วมใจพัฒนา)    0.20 ม. ข้างละ 1.00

   ม. ความยาว 120 ม.

   มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

   กวา่ 720 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 930,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาล    ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ซอยศาลเจ้าพอ่เขากล้ิง    ความยาว ๓๒๐.00 ม.

 (ประชาคมชุมชนเขากล้ิง)    หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

   พื้นลงหนิคลุกบดอัดแน่น

   หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   1,920 ตารางเมตร

   ตามที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน ######  -  -  -  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลซอย    ผิวจราจรกวา้ง 4.00  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 เข้าประปาเขาวงกต    เมตร ยาว 150.00 

   เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

   600 ตารางเมตร ตาม

  รูปแบบที่เทศบาลก าหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  -  - ######## จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 ถนนเทศบาลซอย    ผิวจราจรกวา้ง 6.00 มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ส านักสงฆ์เขาศิลาลอย    เมตร ยาว 877.00

 หมู่ที่ ๑ ต าบลทา่เคย    เมตร หนา 0.05 เมตร

(ประชาคมร่วมใจสามัคคี)    พื้นทางลงหนิคลุกหนา

   0.25 เมตร มีพื้นที่

   ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   5,262 ตารางเมตร

   ตามที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73  โครงการปรับปรุง  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการปรับปรุง  -  -  -  - 480,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก    ในการสัญจรไปมา    ผิวจราจร ขนาดผิวจราจร ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 คอนกรีต ถนนเทศบาล    กวา้ง 5.00 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ข้างบา้นอู่ประสาน    ยาว 200.00 เมตร

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    หน้า 0.05 เมตร 

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   1,000 ตารางเมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74  โครงการปรับปรุง  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการปรับปรุงผิว  -  -  - 320,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก    ในการสัญจรไปมา    จราจรฯ ขนาดผิวจราจร ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

 คอนกรีต ถนนเทศบาล    กวา้ง 5.00 เมตร  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 หน้าร้านทรัพย์ประเสริฐ    ยาว 65.00 เมตร

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    หน้า 0.05 เมตร 

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   825 ตารางเมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 400,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 ลูกรังเทศบาลซอย    ในการสัญจรไปมา    แบบผิวจราจรลูกรัง ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

ข้างล าหว้ย หว้ยทรายทอง    เร่ิมจากสปงิเวย์ไปส้ินสุด  มีถนนที่ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 1 ต าบลปา่หวาย    บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    ขนาดผิวจราจรกวา้ง

   5.00 เมตร ลูกรังหนา

   0.25 เมตร มีพื้นที่

   ไม่น้อยกวา่ 1,750  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตรม. ตามรูปแบบที่

   เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76  โครงการปรับปรุงหรือ  เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการปรับปรุง ###### ###### 300,000 400,000 400,000 จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

 ซ่อมแซมถนน ผิวจราจร  การสัญจรไปมา    หรือซ่อมแซมผิวจราจร ที่ได้มาตรฐาน    ในการสัญจรและ

 ในเขตเทศบาล    ในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้น มีถนนที่ได้มาตรฐาน

77  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 500,000  - จ านวน  - มีความสะดวก กองช่าง

 ปรับปรุงเกาะกลาง    ในการสัญจรไปมา    ปรับปรุงเกาะกลางถนน เกาะกลางถนน    ในการสัญจรและ

 ถนนและสวนหย่อม    และความสวยงาม    และสวนหย่อม กวา้ง และสวนหย่อม มีถนนที่ได้มาตรฐาน

 ถนนเทศบาลซอย 2    1.70 ม. ยาว 224.00 ที่ได้รับการ และสวยงาม

 (ประชาคมตลาดปา่หวาย)    เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ปรับปรุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   380 ตร.ม. ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด 

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 100,000  - จ านวนทางเทา้  - มีความสะดวก กองช่าง

 ปรับปรุงพื้นทางเทา้    ในการสัญจรไปมา    ปรับปรุงพื้นทางเทา้ ที่ได้มาตรฐาน    ในการสัญจรและ

 ซีเมนต์บล็อก    และความสวยงาม    ซีเมนต์บล็อก ขนาด และสวยงาม ทางเทา้ที่ได้มาตรฐาน

 ถนนเทศบาลซอย 3    ทางเทา้กวา้ง 1.70    สวยงาม

 บริเวณหน้าปอ้มต ารวจ    เมตร ยาว 80.00 เมตร

 (ประชาคมตลาดปา่หวาย)    พื้นที่ประมาณ 225.00

   ตารางเมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 300,000  - จ านวนสระน้ า  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 ปรับปรุงสระน้ าพร้อม    มีสถานที่ในการ    ปรับปรุงสระน้ า พร้อม ที่มีการปรับปรุง ส าหรับออกก าลังกาย

 จัดสวนหย่อมรอบ    ออกก าลังกาย    จัดสวนหย่อม ความยาว    

 สระน้ า ชุมชนจัดสรร    รวม 200 เมตร มีพื้นที่

 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    ไม่น้อยกวา่ 300 

   ตารางเมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 300,000  - จ านวนสระน้ า  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 ปรับปรุงสระน้ าพร้อม    มีสถานที่ในการ    ปรับปรุงสระน้ า พร้อม ที่มีการปรับปรุง  ส าหรับออกก าลังกาย

 จัดสวนหย่อมรอบ    ออกก าลังกาย    จัดสวนหย่อม ความยาว    

 สระน้ า    รวม 200 เมตร มีพื้นที่

 ชุมชนหนองสองหอ้ง    ไม่น้อยกวา่ 1,600 

 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    ตารางเมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81  โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการปรับปรุง  -  -  -  - 300,000 ประชาชน  - ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

 สวนสาธารณะ    มีสถานที่ในการ    สวนสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 80    ในการพกัผ่อน

 ประโยชน์ อ่างเก็บน้ า    พกัผ่อนหย่อนใจ    โดยการจัดสวนและทาสี มสีถานที่พกัผ่อน    หย่อนใจที่สวยงาม

 บา้นชัฏปา่หวาย หมู่ 1    ตามรูปแบบที่เทศบาล เพิ่มขึ้น

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82  โครงการปรับปรุง  - เพื่อใช้ในการจัด  - ด าเนินการปรับปรุง  -  -  -  - 300,000 จ านวนศาลา  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 ภมูิทศัน์บริเวณหน้า    กิจกรรมต่างๆ    ภมูิทศัน์บริเวณหน้า เอนกประสงค์    ในการจัดกิจกรรม

 ศาลาเอนกประสงค์    ของชุมชน    ศาลาเอนกประสงค์ ที่มีการปรับปรุง    และจัดประชุม

 ชุมชนหว้ยทรายทอง    ชุมชนหว้ยทรายทอง 

(ประชาคมหว้ยทรายทอง1)    ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร

   ยาว 20.00 เมตร

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   140 ตรม. ตามรูปแบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 680,000  - จ านวนศาลา  - เทศบาลมีสถานที่ กองช่าง

 ปรับปรุงหลังคากันสาด    ประกอบกิจกรรม    ปรับปรุงหลังคากันสาด เอนกประสงค์    ในการจัดกิจกรรม

 ศาลาเอนกประสงค์    และจัดประชุม    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ที่มีการปรับปรุง    และจัดประชุม

 เทศบาลต าบล    ยาว 50.00 เมตร หลังคา

 บา้นชัฏปา่หวาย    มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

   250 ตร.ม. ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84  โครงการขุดลอกล าหว้ย  - เพื่อใหส้ามารถ  - ด าเนินการขุดลอกล าหว้ย  -  -  - 500,000  - จ านวนล าหว้ย  - น้ าในล าหว้ย กองช่าง

 สาธารณะประโยชน์    ระบายน้ าได้ดี    สาธารณะในเขตเทศบาล ที่ได้รับการ    ไหลสะดวก

 ในเขตเทศบาล    ปอ้งกันการทว่มขัง    ตามรูปแบบที่เทศบาล ขุดลอก  ไม่ทว่มขัง

   ก าหนด

85  โครงการขุดลอก  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการขุดลอก  -  -  - ########  - จ านวน  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 แหล่งน้ าดิบเพื่อการ    มีน้ าใช้ที่มีคุณภาพ    แหล่งน้ าดิบ บริเวณ แหล่งน้ าดิบ    ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 การบริโภค หมู่ที่ 1    เพิ่มขึ้น    อ่างเก็บน้ าเขากล้ิง ที่เพิ่มขึ้น

 บริเวณอ่างเก็บน้ า    ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 เขากล้ิง    ก าหนด

 (ประชาคมชุมชนเขากล้ิง)  

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86  โครงการขุดขยาย  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการขุดลอกขยาย - - - - 450,000 จ านวนสระน้ า  - ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 สระน้ า เพิ่มปริมาณ    มีน้ าใช้ที่มีคุณภาพ    สระน้ า หมู่ที่ 1 ต.ทา่เคย ที่เพิ่มขึ้น    ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 น้ าดิบประปาเทศบาล    เพิ่มขึ้น   จ านวน 1 ลูก ตามรูปแบบ

 หมู่ที่ 1 ต าบลทา่เคย   ที่เทศบาลก าหนด

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)

87  โครงการปรับปรุง  - เพื่อลดการกัดเซาะ  - ด าเนินการปรับปรุงทาง  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  จ านวน  - การกัดเซาะหน้าดิน กองช่าง

 ทางน้ าล้นบริเวณหน้า    หน้าดิน    น้ าล้นโดยการเรียงหนิ ทางน้ าล้นที่    ลดลง

 ร้านค้าชุมชนเทศบาล     ยาแนว มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ท าการปรับปรุง

 หมู่ที่ 5 ต าบลทา่เคย    260 ตารางเมตร  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    ตามรูปแบบที่เทศบาล

    ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88  โครงการปรับปรุง  - เพื่อเปน็การระบาย  - ด าเนินการปรับปรุง  -  -  - 500,000  - จ านวนทอ่  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า    น้ าและลดปญัหา    ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า ระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 และรางระบาย    น้ าทว่มขัง    ในเขตเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน    และลดปญัหา

 ในเขตเทศบาล    น้ าทว่มขัง

89  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 1,000,000  - จ านวนทอ่  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 ทอ่ระบายน้ า    น้ าทว่มขัง    ทอ่ระบายน้ า ในเขต ระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 ในเขตเทศบาล    เทศบาล ตามรูปแบบ ที่ได้มาตรฐาน    และลดปญัหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ที่เทศบาลก าหนด    น้ าทว่มขัง

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 600,000  - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 คูระบายน้ ารูปตัวยู    น้ าทว่มขัง    คูระบายน้ า ขนาดกวา้ง คูระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 ถนนบริเวณหลัง    0.60 เมตร ยาว 120 ที่เพิ่มขึ้น    ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

 โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง    เมตร ตามรูปแบบที่

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    เทศบาลก าหนด

91  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - 525,000  - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 คูระบายน้ า คสล.    น้ าทว่มขัง    คูระบายน้ า คสล. รูปตัวยู คูระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 รูปตัวยู ถนนเทศบาล    ขนาดกวา้ง Ø 0.40 ม. ที่เพิ่มขึ้น    ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

 ซอย 5 ต่อจากเดิม    ความยาว 120.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



(ประชาคมตลาดปา่หวาย)    ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  - 1,242,000  -  - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 ทอ่ระบายน้ า คสล.    น้ าทว่มขัง    ทอ่ระบายน้ า คสล. ทอ่ระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 ถนนเทศบาลบริเวณ    ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตร ที่เพิ่มขึ้น

 หน้าร้านขนมจีน    บอ่พกัน้ าขนาด 1.00x

 (ประชาชนร่วมใจพฒันา)    1.00 เมตร ทั้งสองฝ่ัง

   ความยาวรวม 345.00

   เมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 200,000  - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 เดินทอ่น้ าประปา    น้ าทว่มขัง    เดินทอ่น้ าประปาสนาม ทอ่น้ าประปา    ได้อย่างสะดวก

 สนามฟตุบอล    ฟตุบอล ขนาดทอ่น้ า ที่เพิ่มขึ้น

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    1-2 นิ้ว ความยาว

   ประมาณ 600 เมตร 

   พร้อมบอ่สูบน้ า 1 ลูก 

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  -  - ######## จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 ทอ่ระบายน้ า คสล.    น้ าทว่มขัง    ทอ่ระบายน้ า คสล. ทอ่ระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 ถนนเทศบาลซอยข้าง    ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตร ที่เพิ่มขึ้น

 บา้นเลขที่ 185    บอ่พกัน้ าขนาด 1.00x

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    1.00 เมตร จ านวน 

   26 จุด ความยาวรวม 

   400 เมตร ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อลดปญัหา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 500,000  - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

 รางระบายน้ า    น้ าทว่มขัง    รางระบายน้ า ซอยวดั รางระบายน้ า    ได้อย่างสะดวก

 วดัชัฏปา่หวาย    ชัฏปา่หวาย ตามรูปแบบ ที่เพิ่มขึ้น    และลดปญัหา

   ที่เทศบาลก าหนด    น้ าทว่มขัง

96  โครงการติดต้ังไฟฟา้  - เพื่อใหส้นามฟตุบอล  - ด าเนินการติดต้ังไฟฟา้  -  - 300,000  -  - จ านวน  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

 แสงสวา่งสนามฟตุบอล    มีแสงสวา่งเพยีงพอ    แสงสวา่ง ขนาดเสาสูง ไฟฟา้ส่องสวา่ง    ความสะดวก และ

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    12.00 เมตร จ านวน ที่เพิ่มขึ้น    ความปลอดภยั

   4 จุด ไฟฟา้แสงสวา่ง  ในชีวติและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   จ านวน 48 ดวง 

   ตามที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97  โครงการติดต้ังไฟฟา้  - เพื่อความปลอดภยั  - ด าเนินการติดต้ังไฟฟา้  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 แสงสวา่งในเขตเทศบาล    ในการสัญจรไปมา    แสงสวา่งในเขตเทศบาล ไฟฟา้ส่องสวา่ง    ปลอดภยัในการ

   ของประชาชน ที่เพิ่มขึ้น    สัญจรไปมา

98  โครงการขยายเขต  - เพื่อความปลอดภยั  - ด าเนินการขยายเขต  -  -  - 500,000  - จ านวน  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ไฟฟา้สาธารณะ    ในการสัญจรไปมา    ไฟฟา้ ในเขตเทศบาล ไฟฟา้ส่องสวา่ง    ปลอดภยัในการ

 ในเขตเทศบาล    ของประชาชน ที่เพิ่มขึ้น    สัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99  โครงการผลิตน้ าด่ืม  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 2,000,000  - จ านวน  - ประชาชนมี กองช่าง

 เพื่อประชาชน    มีน้ าด่ืมที่มีคุณภาพ    และจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า แหล่งน้ าด่ืม น้ าด่ืมทีม่ีคุณภาพ
 ในเขตเทศบาล    เพื่อผลิตน้ าด่ิมที่มี ทีเ่พิม่ขึ้น    และปลอดภัย
 (ประชาคมชุมชนจัดสรร)    คุณภาพ

100  โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหร้ะบบการ  - ด าเนินการเดินทอ่ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนหอ้งน้ า  - มีหอ้งน้ าที่ถูก กองช่าง

 หอ้งน้ า ชาย-หญิง    ระบายน้ าทิ้งมีความ    ระบบน้ าทิ้งและซ่อมแซม ที่ได้มาตรฐาน    สุขลักษณะ 

 ศาลาเอนกประสงค์    สะดวกและรวดเร็ว    พื้นปกูระเบื้องใหม่    และปลอดมลพษิ

 เทศบาล    ทั้งหอ้งน้ าชายและหญิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตามรูปแบบที่เทศบาล 

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหผู้้มารับชม  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 1,995,000  - จ านวนที่นั่ง  - ประชาชนมีที่นั่งชม กองช่าง

 ที่นั่งอัฒจันทร์คอนกรีต    กีฬามีสถานที่ ในการ    ที่นั่งอัฒจันทร์คอนกรีต อัฒจันทร์    การแข่งขันกีฬา

 สนามฟตุบอลเทศบาล    นั่งดูการแข่งขัน    สนามฟตุบอลเทศบาล ที่เพิ่มขึ้น    ในร่ม และมีความ

 ชุมชนหว้ยทรายทอง    ชุมชนหว้ยทรายทอง เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

 หมู่ที่ 1 ต าบลปา่หวาย    ตามรูปแบบที่เทศบาล

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีสถานที่  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - 8,000,000  - จ านวนอาคาร  - ท าใหม้ีสถานที่ใน กองช่าง

 อาคารส านักงาน    ในการท างานที่    ต่อเติมอาคารส านักงาน เพิ่มขึ้น  การปฏบิติังานอย่าง

 เทศบาลต าบล    เพยีงพอและรองรับ    เทศบาล ขนาด 2 ชั้น เพยีงพอสามารถ

 บา้นชัฏปา่หวาย    การใหบ้ริการ    ตามรูปแบบที่เทศบาล รองรับการใหบ้ริการ

   ประชาชน    ก าหนด ประชาชนและอ านวย

 ความสะดวกให้

ประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103  โครงการก่อสร้างร้ัว  - เพื่อความสวยงาม  - ด าเนินการก่อสร้างร้ัว  -  -  - 600,000  - จ านวนร้ัว  - ส านักงานเทศบาล กองช่าง

 คสล.  พร้อมปา้ยชื่อ    และเปน็ระเบยีบ    คสล. พร้อมปา้ยชื่อ และปา้ยชื่อ ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

 ส านักงานเทศบาล    ทต.บา้นชัฏปา่หวาย ส านักงาน มีความสวยงามและ

 ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย    ขนาดร้ัวสูง 2.00 เมตร เปน็ระเบยีบ

   ความยาว 61.00 เมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

104  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหท้ราบสถาน  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  - 100,000  -  - จ านวนปา้ย  - ประชาชนทราบ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 ปรับปรุงปา้ยเทศบาล    ที่ต้ังเทศบาล    ปรับปรุงปา้ยเทศบาล ที่ได้รับ    ที่ต้ังของส านักงาน

   การปรับปงุ

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีพื้นที่ในการ  - ด าเนินการก่อสร้างต่อเติม  -  -  - 100,000  - จ านวนอาคาร  - ท าใหม้ีสถานที่ใน กองช่าง

 ต่อเติมส านักงาน    จัดเก็บเอกสาร    ส านักงานหอ้งส านักปลัด ที่ได้รับ  การปฏบิติังานอย่าง

 หอ้งส านักปลัดเทศบาล    เพิ่มขึ้นและสามารถ    เทศบาล ขนาดกวา้ง การต่อเติม   เพยีงพอสามารถ

   รองรับเจ้าหน้าที่    0.90 เมตร ความยาว รองรับการใหบ้ริการ

   ได้เพยีงพอ    5.35 เมตร มีพื้นที่   ประชาชนและ

   ไม่น้อยกวา่ 4.81 ตรม. อ านวยความสะดวก

   ตามรูปแบบที่เทศบาล ใหป้ระชาชนได้

   ก าหนด อย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใช้ในการจัด  - ด าเนินการปรับปรุง  -  -  - 100,000  - จ านวนศาลาฯ  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 และปรับปรุงศาลา    กิจกรรมต่าง ๆ    ศาลาเอนกประสงค์ ที่มีการปรับปรุง    ในการจัดกิจกรรม

 เอนกประสงค์เทศบาล    ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร    ต่าง ๆ

 ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย    ความยาว 10.00 เมตร 

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 โครงการขยาย  - เพื่อใหม้ีสถานที่  - ด าเนินการขยายไหล่ทาง  -  -  - ########  - จ านวน  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ไหล่ทางถนนหมายเลข    ส าหรับจอดรถยนต์  บริเวณหน้าวดัเขากล้ิง ที่พกัรถยนต์    ส าหรับจอดรถยนต์

3313 บริเวณ    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ที่ปลอดภยั

หน้าวดัเขากล้ิง    หนา 0.05 เมตร

   ลงหนิคลุกไหล่ถนนหนา

   0.20 เมตร พื้นที่ไม่

   น้อยกวา่ 1,060 ตรม.

 ตามรูปแบบที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการก่อสร้างศาลา  -  -  - 280,000  - จ านวน  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 ศาลาพกัผ่อนบริเวณ    มีสถานที่พกัผ่อน    พกัผ่อนบริเวณลานกีฬา ศาลาพกัผ่อน    ในการพกัผ่อนและ

 ลานกีฬาชุมชน    และเล่นกีฬา    ชุมชนตลาดปา่หวาย ที่เพิ่มขึ้น    ประกอบกิจกรรม

 ตลาดปา่หวาย    ขนาด Ø 7.00 เมตร

(ประชาคมตลาดปา่หวาย)    ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีสนามกีฬา  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - ########  - จ านวน  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

 สนามกีฬาเอนกประสงค์    เอนกประสงค์    สนามกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬา ส าหรับออกก าลังกาย

 บริเวณอ่างเก็บน้ า    ส าหรับใหป้ระชาชน    กวา้ง 20.00 เมตร ที่เพิ่มขึ้น    และใช้เวลาวา่ง

 บา้นชัฏปา่หวาย    ได้ใช้ในการออก    ยาว 34.00 เมตร    ใหเ้ปน็ประโยชน์

   ก าลังกาย    หนา 0.10 เมตร

   ตามที่เทศบาลก าหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เปน็เมืองทีน่่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110  โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหน้้ าไหล  - ด าเนินการปรับปรุง  -  - 1,900,000  -  - จ านวนล าหว้ย  - น้ าสามารถไหลผ่าน กองช่าง

 ภมูิทศัน์ล าหว้ย    ได้สะดวก และมี    ภมูิทศัน์ล าหว้ย ที่เพิ่มขึ้น    ล าหว้ยได้สะดวก

 บา้นหว้ยทรายทอง    ภมูิทศัน์ที่สวยงาม    บา้นหว้ยทรายทอง    และมีภมูิทศัน์ที่ดี

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2)    ความยาวประมาณ    สวยงาม

   1,500 เมตร (ทั้ง 2 ฝ่ัง)

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - - 992,000 992,000 - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศ เพิ่มขึ้น    ในการสัญจรและ

ถนนเทศบาล บาล(ซอยข้างบา้นนายสนั่น) 320 เมตร มีถนนที่ได้มาตรฐาน

(ซอยข้างบา้น ขนาดความกวา้ง5.00เมตร ที่ดี

นายสนั่น ใจมุ่ง) ยาว320เมตรหนา0.15

เมตรเนื้องานไม่น้อยกวา่

1,600ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 พกิัด 47P,

x:547175,y:1497556

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 โครงการก่อสร้างราง เพื่อรองรับน้ าซับระบาย  -ด าเนนิการกอ่สร้างรางระบาย - - 320,000 320,000 - จ านวน  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ าในเขตเทศบาล น้ าทั้งปอ้งกันน้ าทว่มขัง น้ าในเขตเทศบาลบริเวณหนา้ . คูระบายน้ า ได้อย่างสะดวก

(บริเวณหน้าวดั วัดชัฏปา่หวายถึงสันเขื่อน ที่เพิ่มขึ้น ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

ชัฏปา่หวายถึงสันเขื่อน) ขนาดกว้าง0.40ม.หนา0.10

ม. พร้อมบอ่พกักอ่อฐิจ านวน

 20 ชุดขนาดกว้าง 0.40ม.

ยาว 1.00ม.ระยะทาง 320ม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก าหนด ค่าพกิดั 47P , 

x: 547678 , y: 148844

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 โครงการขุดลอกล าหว้ย  - เพื่อรับการระบายน้ า  - ด าเนินการขุดลอกล าหว้ย - - 1,008,000 ######## จ านวนร่องน้ า  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

บา้นหว้ยทรายทองก าจัด ปอ้งกันน้ าทว่มและ บา้นหว้ยทรายทองก าจัดผัก ที่ได้รับการ ได้อย่างสะดวกและ

ผักตบชวา ปรับปรุงภมูิทศัน์ ตบชวาพร้อมปา้ยประชา ปรับปรุง ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

สัมพนัธโ์ครงการ

ค่าพกิัด 47P

x:547441,y:1498911

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 โครงการก่อสร้างถนนคอน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - ###### 248,000 - - จ านวนถนน  - มีความสะดวกใน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี

ถนนเทศบาลซอยบา้น เทศบาล(ซอยบา้นลุงเฉื่อย ถนนที่ได้มาตรฐาน

ลุงเฉื่อย  ยังสุข ยังสุข)ขนาดกวา้ง3.50ม.

ยาว100ม. หนา 0.15ม.

เนื้องานไม่น้อยกวา่350ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ ก่อสร้างตามแบบที่

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด ค่าพกิัด 47 P

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



,X:547866,Y:1498530

  แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  -  ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 992,000 992,000 - จ านวนถนนที่  - มีความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี

เทศบาล(ซอยบา้น เทศบาล(ซอยบา้นนายสมเดช ถนนที่ได้มาตรฐาน

นายสมเดช ไพบลูย์) ไพบลูย์ ขนาดความกว้าง4.00

เมตรยาว400เมตรเนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า1,600 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยประสัมพันธ์

โครงการ กอ่สร้าง ตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏ

ปา่หวายก าหนดค่าพิกดั47P

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



x:547678,Y:148844

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 โครงการก่อสร้างถนนคอน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 620,000 620,000 - ประชาชน  - ประชาชนสัญจร กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กถนน การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศ ร้อยละ80 ไปมาสะดวก

เทศบาล บาล(ซอยหลังวัดหว้ยทราย ของพื้นที่

(ซอยหลังวดัหว้ยทราย ทองซอยบา้นลุงประยงค์ ได้รับประโยชน์

ซอยบา้น ผิวนวล)ขนาดกว้าง5.00 เมตร

ลุงประยงค์ ผิวนวล) ยาว200เมตร เนื้องานไมน่อ้ย

กว่า1,000ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ค่าพกิดั47P,x:547475,

y:1499187

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  - เพื่อรับการระบายน้ า  - ด าเนนิการวางทอ่ระบาย - - 400,000 400,000 - จ านวนทอ่น้ า  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ในเขตเทศบาล(ต่อจาก ปอ้งกันน้ าทว่มและ (ต่อจากบา้นลุงเฉื่อยถึงบา้น ที่ได้รับการ ได้อย่างสะดวกและ

บา้นลุงเฉื่อย ยังสุข ปรับปรุงภมูิทศัน์ สท.จีรวรรณ แขกวัด)ขนาด ปรับปรุง ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

ถึงบา้น สท.จีรวรรณ เส้นผ่าศูนย์กลางทอ่ระบาย

แขกวดั น้ า0.80เมตรพร้อมบอ่พกั

จ านวน9จุดระยะทาง400

เมตรพร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์-

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏ

ปา่หวายก าหนด ค่าพกิดั47P

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



,x:547678,y:148844

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 โครงการก่อสร้างถนนคอน  - เพื่อความสะดวกใน  - ด าเนินการก่อสร้างถนน - - 248,000 248,000 - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กถนน การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมถนนเทศบาล ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร

เทศบาล(ซอยบา้น (ซอยบา้นมณเฑียร)ขนาด

นายมณเฑียร  ไพบลูย์) กวา้ง4.00เมตรยาว100

เมตรเนื้องานไม่น้อยกวา่

400ตารางเมตรพร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการก่อ

สร้างตามแบบทต.ปา่หวาย

ก าหนด ค่าพกิัด 47P

X:547846,Y:1498323

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  - เพื่อรับการระบายน้ า  - ด าเนินการวางทอ่ระบาย - - 380,000 380,000 - จ านวนทอ่น้ า  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ในเขตเทศบาล(ข้างวดั ปอ้งกันน้ าทว่ม น้ าในเขตเทศบาล(ข้างวดั ที่ได้รับการ ได้อย่างสะดวกและ

หว้ยทรายทองถึงบา้น หว้ยทรายทองถึงบา้นคุณ ปรับปรุง ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

คุณปทัมา) ปทัมา)ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลางทอ่ระบายน้ า0.80

เมตรพร้อมบอ่พกัจ านวน9

จุดระยะทาง380เมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ ก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ปา่หวายก าหนด ค่าพกิัด

 47P,x:547727,y:1499093

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีพื้นที่ใน  - ด าเนินการก่อสร้างหอ้ง - - 500,000 - - จ านวนหอ้ง  -มีพื้นที่ส าหรับเก็บ กองช่าง

หอ้งเก็บของ การจัดเก็บเอกสาร เก็บของขนาดกวา้ง5.50 เก็บของเพิ่มขึ้น เอกสารที่เพยีงพอและ

เมตรยาว35เมตร เนื้องาน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ไม่น้อยกวา่192.5 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยประชาสัม

พนัธโ์ครงการ ก่อสร้างตาม

แบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด ค่าพกิัด 47P,

x:547660, y:149626

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 โครงการต่อเติม  - เพื่อส่งเสริมสุข  - ด าเนินการก่อสร้างโครง - - 500,000 500,000 - ร้อยละของ  - ท าใหป้ระชาชนมี กองสาธารณสุข

อาคารฟติเนส ภาพอนามัยที่ การต่อเติมอาคารฟติเนส ประชาชน สุขภาพร่างกายที่ และส่ิงแวดล้อม

แข็งแรงใหก้ับ ขนาดความกวา้ง5.50เมตร ที่มีสุขภาพ แข็งแรงและได้ใช้

ประชาชน ยาว12.00เมตร เนื้องาน แข็งแรง เวลาวา่งใหเ้กิด

ไม่น้อยกวา่ 66 ตารางเมตร ประโยชน์

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏ

ปา่หวายก าหนด

ค่าพกิัด 47P,X:547660,

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



Y:1497626

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 โครงการเทพื้นคอนกรีต  -  เพื่อเปน็ลาน  - ด าเนินการเทพื้นคอนกรีต - - 75,000 - - จ านวนพื้นที่  - มีลานในนักเรียน กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น กิจกรรมของ สนามเด็กเล่น เนื้องานไม่ ที่เพิ่มขึ้น ท ากิจกรรม

นักเรียน น้อยกวา่187.84ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยประชา-

สัมพนัธโ์ครงการก่อสร้าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพกิัด 47P,X:547578

Y:1498863

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 โครงการปกูระเบื้อง  - เพื่อความสะอาด  - ด าเนินการปกูระเบื้อง - - 35,000 - - จ านวนพื้นที่  - มีความสะดวก กองการศึกษา

ระหวา่งอาคารเรียน ในการเดินเชื่อมต่อ ระหวา่งอาคารเรียน ที่เพิ่มขึ้น ในการท ากิจกรรม

ระหวา่งอาหาร เนื้องานไม่น้อยกวา่

75.2ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการก่อสร้างตาม

แบบเทศบาลต าบลบา้นชัฏ

ปา่หวายก าหนด

ค่าพกิัด 47P,x:547578,

y:1498863

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 โครงการทาสีอาคารเรียน  - เพื่อภมูิทศัน์ที่  -  ด าเนินการทาสีอาคาร - - 141,500 - - จ านวนอาคาร  - มีภมูิทศัน์ที่ กองการศึกษา

สวยงาม เรียน เนื้องานไม่น้อยกวา่ ที่ได้รับการ สวยงาม

2,178 ตารางเมตร พร้อม ปรับปรุง

ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ก่อสร้าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพกิัด 47P,x:547578,

y:1498863

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 โครงการติดต้ังตะแกรง  - เพื่อปอ้งกัน  -  ด าเนินการติดต้ังตะแกรง - - 163,200 163,200 - จ านวน  - สามารถปอ้งกัน กองการศึกษา

กันนก นกพริาบ กันนก ขนาดกวา้ง 17.00 นกพริาบลดลง นกพริาบราบที่ได้

เมตรยาว 24.00เมตร เนื้อ ร้อยละ70 มาตรฐาน

งานไม่น้อยกวา่408ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยประชา-

พนัธโ์ครงการ ก่อสร้าง

ตามแบบที่เทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด 

 ค่าพกิัด47P,x:547578,

Y:1498863

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า  - เพื่อใหร้ะบบการ  - ด าเนินการปรับปรุงหอ้ง - - 412,800 - - จ านวนหอ้งน้ า  - มีหอ้งน้ าที่ถูก กองการศึกษา

เพิ่มเติม ระบายน้ าทิ้งมีความ น้ าเพิ่มเติม ขนาดกวา้ง ที่ได้มาตราฐาน สุขลักษณะ

สะดวกและรวดเร็ว 4.30เมตรยาว8.00เมตร

เนื้องานไม่น้อยกวา่34.4

ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนดค่าพกิัด

47P, x:547578,

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 Y:1498863

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 โครงการก่อสร้างหลังคา  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนินการก่อสร้างหลังคา - - 35,000 - - จ านวนอาคาร  - มีที่ในการ กองการศึกษา

ด้านหน้าอาคารเรียน ประกอบกิจกรรม ด้านหน้าอาคารเรียน ขนาด เรียนที่ได้รับการ จัดกิจกรรม

กวา้ง5.50เมตรยาว ปรับปรุง

16.60เมตรเนื้องานไม่

น้อยกวา่91.32 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนดค่าพิกดั 47P, 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)



X:547578Y:1498863

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 โครงการปรับปรุง  ต่อเติม  -เพื่อปรับปรุง  ต่อเติม   -  ด าเนนิการปรับปรุง  ต่อเติมและหรือ - - 500,000 - - จ านวน 80   - ประชาชนผู้มาติด ส านกัปลัด

และหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ และหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ ซ่อมแซมครุภณัฑ์  ที่ดิน  และส่ิงกอ่สร้าง เปอร์เซ็นต์ ต่อได้ความสะดวก เทศบาล

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่อยู่ใน ที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่อยู่ในที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ของประชาชนที่ สบาย

ความรับผิดชอบของเทศบาล ความรับผิดชอบของ ต าบลบา้นชัฏปา่หวายในกรณีที่เกดิ ได้รับ

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย เทศบาลต าบล ความช ารุดเสียหายหรือปรับปรุง ผลประโยชน์

บา้นชัฏปา่หวาย ต่อเติมใหเ้กดิความมั่นคงแข็งแรง

ตลอดจนการอ านวยความสะดวก

ใหก้บัประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เช่น อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, อาคารศูนย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



พฒันาเด็กเล็กฯ,อาคารส านกังาน

เทศบาลฯและศาลาเอนกประสงค์ฯลฯ

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 โครงการปรับปรุงหอ้ง  -เพื่อปรับปรุง   -  ด าเนนิการปรับปรุงหอ้ง - - 300,000 300,000 - จ านวน 80   - มหีอ้งประชุมสภา ส านกัปลัด

ประชุมสภา หอ้งประชุมสภา ประชุมสภา เปอร์เซ็นต์ของ ที่ได้มาตรฐาน เทศบาล

ประชาชนที่ได้รับ

ผลประโยชน์

130 โครงการติดต้ังตะแกรง  - เพื่อปอ้งกนั  -  ด าเนนิการติดต้ังตะแกรง - - 500,000 500,000 - จ านวน  - สามารถปอ้งกนั กองช่าง

กนันกแบบโปง่แสงศาลา นกพริาบ กนันก แบบโปง่แสงศาลา นกพริาบลดลง นกพริาบที่ได้

เอนกประสงค์เทศบาล เอนกประสงค์เทศบาล ร้อยละ 90 มาตรฐาน

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตามแบบที่เทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด 

 แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

131 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อม  - ด าเนินการซ่อมแซม - - 100,000 - - จ านวนอาคาร  - มีอาคารศูนย์ ส านักปลัด

ซ่อมแซมอาคารศูนย์ แซมอาคารศูนย์ อาคารศูนย์บริการ ที่ได้รับการ บริการนักทอ่งเที่ยว เทศบาล

บริการนักทอ่งเที่ยว บริการนักทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว ปรับปรุง ที่ได้มาตรฐาน (งานปอ้งกัน)

ซ่อมแซม

132 โครงการก่อสร้างที่พกัโรง  - เพื่อบรรเทาความ  - ด าเนินการก่อสร้างที่พกั - - 65,460 - - ประชาชน  - ประชาชนไม่เดือด ส านักปลัด

สูบน้ าและสูบส่งน้ า เดือดร้อนของราษฎร โรงสูบน้ าและสูบส่งน้ า 100เปอร์เซ็นต์ ร้อนในการอุปโภค เทศบาล

ในเขตเทศบาล ได้รับประโยชน์ บริโภคน้ า (งานปอ้งกัน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อความสะอาด  - ด าเนินการก่อสร้างร้ัว  -  -  - 1,000,000 ####### จ านวนร้ัว  - สถานที่ทิ้งขยะ กองช่าง

 ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก    และเปน็ระเบยีบ    คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ทิ้งขยะ  มีความเปน็ระเบยีบ 

 บริเวณที่ทิ้งขยะ    เรียบร้อยของ    ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร    ไม่ส่งกล่ินเหม็น

 เทศบาลต าบล    สถานที่ทิ้งขยะ   สูง 2.00เมตร 

 บา้นชัฏปา่หวาย   ยาว370 เมตร

 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)  ตามรูปแบบที่เทศบาล

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 โครงการปรับปรุงพื้น  - เพื่อใหน้ักกีฬามีพื้นที่  - ด าเนินการปรับปรุงพื้น - - 500,000 50,000 500,000  จ านวนสนาม  - นักกีฬามีสนามใน กองช่าง

สนามฟตุซอล ในการแข่งขัน สนามฟตุซอล ฟตุซอลที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันฟตุซอล

ที่ได้มาตรฐาน

135 โครงการจัดซ้ือฝาทอ่  - เพื่อใหม้ีฝาทอ่ระบาย  - ด าเนินการจัดซ้ือฝาทอ่ - 130,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝาทอ่  - มีฝาทอ่ระบายน้ า กองช่าง

ตะแกรงเหล็ก(ชนิดเหล็ก น้ าที่ได้มาตรฐาน ภายในเขตเทศบาลเพื่อให้ ระบายน้ าที่เพิ่ม ที่ได้มาตรฐาน

หล่อส าเร็จ) มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ขึ้น

136 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  - เพื่อลดปญัหาน้ าทว่ม  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนท่อ  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ในเขตเทศบาล ขัง ระบายน้ าในเขตเทศบาล ระบายน้ าที่ได้ ได้อย่างสะดวกและ

มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 โครงการปรับปรุงแก้ไข  - เพื่อลดปญัหาน้ า  - ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข - - 300,000 - - จ านวนท่อ  - สามารถระบายน้ า กองช่าง

ระบบทอ่ระบายน้ า ทว่มขัง ระบบทอ่ระบายน้ า ระบายน้ าที่ได้ ได้อย่างสะดวกและ

(ร้านตามใจโภชนา) (ร้านตามใจโภชนา) มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

138 โครงการปรับปรุงขยาย  - ปรับปรุงขยายถนน  - ด าเนนิการปรับปรุงขยาย - - 500,000 - - จ านวนถนนที่  - มีความสะดวกใน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการ การสัญจรและมี

พร้อมระบบระบายน้ า และย้ายเสาไฟ พร้อมระบบระบายน้ าและ ปรับปรุง ระบบระบายน้ าที่ได้

และย้ายเสาไฟสาธารณะ สาธารณะ ย้ายเสาไฟสาธารณะ(ถนน มาตรฐาน

(ถนนเตชะอัมพรถึงหน้า เตชะอมัพรถึงหนา้ร้านทอง

ร้านทองสุวรรณจักร) สุวรรณจักร)ขนาดความกว้าง

 1.50เมตรยาว290เมตร

หนา0.05เมตรเนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 435ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 โครงการปรับปรุงซ่อม  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการปรับปรุง - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่  - มีความสะดวกใน กองช่าง

แซมถนนลูกรังในเขต ในการสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้มาตรฐาน การสัญจรและมีถนน

เทศบาล ในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้น ที่ได้มาตรฐาน

140 โครงการปรับปรุงทอ่น้ า  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการปรับปรุง - - 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ประปาและมิเตอร์น้ า มีน้ าใช้อย่างพอเพยีง ทอ่น้ าประปาและมิเตอร์น้ า ที่มีน้ าใช้ เพยีงพอในการ

ประปาเขาวงกตและ ประปาเขาวงกตและ อุปโภคบริโภค

เขากล้ิง เขากล้ิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์  - เพื่อใหม้ีสถานที่ใน  - ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ - - - - 500,000 จ านวนศูนย์  - ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

ส่งเสริมอาชีพในเขต การสนับสนุนส่งเสริม ส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล ส่งเสริมอาชีพ ในการฝึกอบรมอาชีพ เทศบาล

เทศบาล อาชีพใหก้ับประชาชน จ านวน 1 หลัง ตามรูปแบบ ที่เพิ่มขึ้น และจ าหน่ายสินค้า

ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างที่นั่งโค้ช  - เพื่อใหโ้ค้ชนักกีฬา  - ด าเนินการก่อสร้างโครง - - - 200,000 - จ านวนที่นั่งโค้ช  - โค้ชและนักกีฬา กองการศึกษา

และนักกีฬาส ารอง ส ารองมีที่นั่งระหวา่ง หลังคาเหล็กแผ่นโค้งขนาด และนักกีฬา มีที่นั่งระหวา่ง

สนามกีฬาหว้ยทรายทอง การแข่งขัน ความกวา้ง 180 เมตร ส ารองที่เพิ่มขึ้น การแข่งขัน

(ประชาคมหว้ยทรายทอง2) ยาว 4.00 เมตร

จ านวน 4 ชุด ตามรูปแบบ

ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อกันไม่ให้  - ด าเนินการก่อสร้าง - - - 200,000 - จ านวน  - มีความสะดวกใน กองการศึกษา

แผงกั้นฟตุบอล ลูกฟตุบอลออก แผงกั้นฟตุบอล ความสูง แผงกั้นฟตุบอล การเก็บลูกฟตุบอล

นอกสนาม 10.00 เมตร ความยาว ที่เพิ่มขึ้น

36.00เมตร ขนาด

ตะแกรง Ø1/2x1/2

จ านวน 2 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหเ้ด็กได้มี  - ด าเนินการปรับปรุงพิ้นที่ 40,950  -  -  -  - จ านวนสถานที่  - เด็กเล็กมีสถานที่ กองการศึกษา

 พื้นที่ส าหรับ    สถานที่ส าหรับ    ส าหรับรับประทานอาหาร รับประทาน    ส าหรับรับประทาน

 รับประทานอาหาร    รับประทานอาหาร    ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร อาหารและ อาหารและที่แปรงฟนั

 และที่แปรงฟนั    ที่ถูกสุขลักษณะ    ยาว 9.00 เมตร และ ที่แปรงฟนั    ที่ถูกสุขลักษณะ

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ    และท าความสะอาด    บริเวณที่แปรงฟนั ขนาด ที่มีการปรับปรุง

   ได้ง่าย    กวา้ง 6.00 เมตร ยาว

   9.00 เมตร รวมเนื้องาน

   ไม่น้อยกวา่ 117 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการปรับปรุงลาน  เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่และ  - ด าเนินการปรับปรุง ######  -  -  -  - จ านวน  -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา

 จอดรถ พร้อมก่อสร้าง  ผู้มาติดต่อ มีสถานที่    ลานจอดรถ โดยถมดิน ลานจอดรถ    มีสถานที่ส าหรับ

 หอ้งเอนกประสงค์  ส าหรับจอดรถอย่าง    กวา้ง 20.00 เมตร ที่ได้มาตรฐาน    จอดรถและมีหอ้ง

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  เปน็ระเบยีบ และมี    ยาว 40.00 เมตร    ส าหรับประชุม

 หอ้งประชุมส าหรับ    หนา 1.50 เมตร    ผู้ปกครองนักเรียน

 ผู้ปกครอง    พร้อมก่อสร้างหอ้ง    ตามระเบยีบ

   เอนกประสงค์ กวา้ง 

   8.00 เมตร ยาว 12.00

   เมตร  ตามรูปแบบที่ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการปรับปรุง  เพื่อใหศู้นย์พฒันา  - ด าเนินการปรับปรุง ######  -  -  -  - จ านวน  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

 ภมูิทศัน์ บริเวณหน้า  เด็กเล็กฯ มีทศันียภาพ    โดยการจัดสวนบริเวณ ศูนย์เด็กเล็กฯ    มีทศันียภาพที่

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  ที่สวยงาม    หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ที่ได้รับการ    สวยงาม ร่มร่ืน

   ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ปรับปรุง

   ยาว 40.00 เมตร และ

   เทคอนกรีต ขนาดกวา้ง

   4.50 เมตร ยาว 40.00

   เมตร เนื้องานไม่น้อยกวา่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



   180 ตรม. ตามรูปแบบ

   ที่เทศบาลก าหนด

แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  โครงการติดต้ังสัญญาณ  เพื่อใหเ้กิดความ  - ด าเนินการติดต้ัง 60,000  -  -  -  - จ านวน  - เด็ก ผู้ปกครองและ กองการศึกษา

 จราจรลดอุบติัเหตุ  ปลอดภยัแก่เด็ก    สัญญาณจราจร  สัญญาณจราจร    ประชาชนที่สัญจร

 ผู้ปกครอง และ    เพื่อลดอุบติัเหตุ ที่เพิ่มขึ้น    ไป-มา ได้รับความ

 ประชาชนที่สัญจร    บริเวณก่อนแยกเข้า    ปลอดภยั

 ไป-มา    ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

   ทั้งฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา

   จ านวน 2 จุด

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการปรับปรุง  เพื่อใหศู้นย์พฒันา  - ด าเนินการปรับปรุง 60,000  -  -  - - จ านวน  - เด็ก ผู้ปกครองและ กองการศึกษา

 หอ้งครัว ศูนย์พฒันา  เด็กเล็กฯ มีสถานที่    หอ้งครัว ศูนย์เด็กเล็กฯ สัญญาณจราจร    ประชาชนที่สัญจร

 เด็กเล็กฯ  ส าหรับรับประทาน    ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ที่เพิ่มขึ้น    ไป-มา ได้รับความ

 อาหารที่ถูกสุขลักษณะ    ยาว 4.00 เมตร    ปลอดภยั

   สูง 0.80 เมตร 

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8  โครงการก่อสร้าง  เพื่อใหเ้กิดความ  - ด าเนินการก่อสร้าง ######  -  -  - - จ านวนปา้ย  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา

 ปา้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก  สวยงาม แก่ผู้ที่จะมา    ปา้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์เด็กเล็กฯ    มีปา้ยบอกทางเข้า

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  ติดต่อศูนย์พฒันา    ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ที่เพิ่มขึ้น   ท าใหผู้้ที่จะมาติดต่อ

 เด็กเล็กฯ    ยาว 6.00 เมตร    ได้รับความสะดวก

   บริเวณทางแยกเข้า

   ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

   ตามรูปแบบที่เทศบาล

   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.4  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการก่อสร้าง  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - ด าเนินการก่อสร้าง #######  -  -  -  - ร้อยละของ  - ท าใหป้ระชาชนมี กองสาธารณสุข

 หอ้งฟติเนสพร้อม    อนามัยที่แข็งแรง    หอ้งฟติเนส กวา้ง 8.00 ประชาชน    สุขภาพร่างกาย และส่ิงแวดล้อม

 อุปกรณ์ออกก าลังกาย    ใหก้ับประชาชน    เมตร ยาว 14.00 เมตร ที่มีสุขภาพ    แข็งแรง และได้ใช้

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 112 แข็งแรง    เวลาวา่งใหเ้กิด

   ตารางเมตร ตามรูปแบบ    ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคม คุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.6  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดการจราจร  เพื่อแก้ไขปญัหาการ  - ด าเนินการปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 100,000 50,000 จ านวนเส้นทาง  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

 จราจร    แก้ไขเส้นทางจราจร จราจรที่ได้รับ    ความปลอดภยั (งานป้องกันฯ)

   ปา้ยจราจร งานทาสี การปรับปรุง    ในการใช้รถใช้ถนน

   ตีเส้นจราจร และจัดซ้ือ แก้ไข

   วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

























แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการครอบครัวสดใส  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้แลก  - ด าเนนิการจัดกจิกรรม - ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้ท ากิจ ส านักปลัดเทศบาล
ใส่ใจผู้สูงอายุ เปล่ียนทศันคติและท า ครอบครวสดใสใส่ใจผู้สูง กรรมร่วมกันและมี (พฒันาชุมชน)

กจิกรรมร่วมกนั อายุ จิตใจสดชื่น

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ  - เพื่อใหก้ลุ่มสตรี  - ด าเนนิการจัดอบรมให้ - 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน  - กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ส านักปลัดเทศบาล
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุ และประชาชน ความรู้และจัดซ้ือวัสดุ ผู้ที่มรีายได้ และประชาชนได้รับ
ประชาชนทั่วไปในเขต มคีวามรู้และรายได้เพิ่ม อปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนนิ เพิ่ม ความรู้และมีรายได้
เทศบาล มากขึ้น งาน เพิ่ม

3  โครงการฝึกอบรมอาชีพ  เพื่อสร้างทางเลือก  - ด าเนินการจัดฝึกอบรม  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน  - ประชาชนมีงานท า ส านักปลัดเทศบาล
ในเขตเทศบาล  ในการประกอบอาชีพ    อาชีพใหก้ับประชาชน ที่มรีายได้เพิ่ม    และมีรายได้เพิ่ม (พฒันาชุมชน)

 ใหแ้ก่ประชาชน    ในเขตเทศบาล     มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการส่งเสริมและ  เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์  - ด าเนินการจัดกิจกรรม  -  -  - 50,000 50,000 จ านวน  - ผลิตภณัฑ์ในชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
 อบรมการผลิตสินค้า  ชุมชนใหไ้ด้รับการ    ส่งเสริมและอบรม ครัวเรือน    ได้รับการพฒันา (พฒันาชุมชน)
 OTOP ของชุมชน  พฒันา    การผลิตสินค้า OTOP ที่มีรายได้เพิ่ม    ส่งเสริมใหเ้ปน็

   ในชุมชนใหเ้ปน็    ที่ต้องการของ

5  โครงการอบรมเพิ่ม  เพื่อเพิ่มความรู้และ  - ด าเนินการจัดการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - กลุ่มสตรีอาสา ส านักปลัดเทศบาล
 ประสิทธภิาพสตรีอาสา  สร้างเครือข่ายใหก้ับ    อบรมทศันศึกษาเพื่อ ผู้เข้ารับ    น าความรู้ที่ได้รับ (พฒันาชุมชน)
 พฒันา  กลุ่มสตรีอาสาพฒันา    แลกเปล่ียนความรู้ การอบรม    มาพฒันากลุ่มของ

   ระหวา่งกลุ่มสตรีอาสา    ตนเอง

6  โครงการส่งเสริมกลุ่ม  เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการจัดอบรม  -  -  - 50,000 50,000 จ านวน  - กลุ่มปลูกหม่อน ส านักปลัดเทศบาล
 ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  มีความรู้และมีรายได้    ใหค้วามรู้เร่ืองการ ครัวเรือน    เล้ียงไหม ได้รับ (พฒันาชุมชน)

 เพิ่มมากขึ้น    ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ที่มีรายได้เพิ่ม    ความรู้ และมี
   และจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์    รายได้เพิ่ม
 ที่ใช้ในการด าเนินงาน
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการเศรษฐกิจ  เพื่อใหป้ระชาชนด าเนิน  - ด าเนินการจัดอบรม  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ  - ประชาชนด ารงอยู่ ส านักปลัดเทศบาล
 พอเพยีง ตามแนว  ชีวติตามปลักปรัชญา    ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ การอบรม    ในความพอเพยีง (พฒันาชุมชน)
 พระราชด าริ  เศรษฐกิจพอเพยีง  ทฤษฏเีศรษฐกิจพอเพยีง    ประกอบอาชีพ
 เกษตรทฤษฏใีหม่  ส่งเสริมการท าเกษตร    และจัดอบรมการท า    เกษตร ตามหลัก

 ทฤษฏใีหม่ ส่งเสริมให้    เกษตรทฤษฏใีหม่    เกษตรทฤษฏใีหม่
 เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์    ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์    สามารถลดรายจ่าย
 ในการท าการเกษตร    และปลอดภยัจาก

   สารเคมี

8  โครงการชุมชนพอเพยีง  เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการจัดฝึกอบรม  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารับ  - ประชาชนในชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
 ได้ยึดหลักปรัชญา    เชิงปฏบิติัการตามแนว การอบรม    ร่วมกันบริหาร (พฒันาชุมชน)
 เศรษฐกิจพอเพยีง    หลักปรัชญาเศรษฐกิจ    จัดการชุมชน
 ในการพฒันาชุมชน    พอเพยีง    ใหพ้ฒันาตาม

   ศักยภาพของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ  - ด าเนินการจัดอบรม - - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุมีงานท า ส านักปลัดเทศบาล
ผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ    ใหค้วามรู้เร่ือง ร้อยละ 80    และมีรายได้เพิ่ม (พฒันาชุมชน)

   อาชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ มีอาชีพ    มากขึ้น
   ในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้น
   ที่ใช้ในการด าเนินงาน

10 โครงการประชาชน  - เพื่อปอ้งกันและลด  - ด าเนินการประชา- - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  -ลดความสูญเสียใน กองสาธารณสุข
รู้ช่วย รู้กฏ ลดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุทางถนน สัมพนัธ ์อบรม รณรงค์ ร้อยละ 80 ชีวติและทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม

ต้ังจุดบริการประชาชน มีความรู้เร่ือง  -อุบติัเหตุจากการคม
บรูณาการร่วมกับหน่วย กฎจราจร นาคมลดลง
งานที่เกี่ยวข้อง  -ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก







แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน้เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการอนุรักษ์  เพื่ออนุรักษพ์ลังงาน  - ด าเนินการอบรมจัดท า  -  -  - 30,000 30,000 ร้อยละของ  - ประชาชนมี ส านกัปลัดเทศบาล

 พลังงาน  ทดแทนและประหยัด    แผนการประหยัด การใช้พลังงาน  ส่วนร่วมในการ

 พลังงานของทอ้งถิ่น    พลังงานของชุมชน ทีล่ดลง  ประหยัด

 พลังงาน

ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการรณรงค์การ  เพื่อใหน้ักเรียนและ  - ด าเนินการจัดอบรม  -  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ประชาชน ส านักปลัด

 ควบคุมไฟปา่  เยาวชนมีความรู้    นักเรียนและเยาวชน การเกิดไฟปา่  ช่วยกันดูแล (งานปอ้งกันฯ)

 เกี่ยวกับการควบคุม    ใหม้ีความรู้ในการ รักษาปา่มากขึ้น

 ไฟปา่    ควบคุมไฟปา่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการรณรงค์และ  เพื่อเฝ้าระวงัด้าน  - ด าเนินการจัดกิจกรรม  -  -  - 30,000 30,000 ร้อยละของ  - เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

 อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม    รณรงค์และอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม    มีส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

   ส่ิงแวดล้อม ที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น

2  โครงการขนย้ายขยะ  เพื่อรักษาความ  - ด าเนินการจ้างเหมาฝัง  -  -  - 1,500,000 1,500,000 จ านวนขยะ  - เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สะอาดและปรับปรุง กลบด้วยดิน ขนาดหลุม ที่ลดลง    มีความสะอาด และส่ิงแวดล้อม

 ทศันียภาพภาย  ลึก2.00 เมตร จ านวน และสวยงาม

ในเขตเทศบาล  2,000 ตัน พร้อมปลูก

ต้นไม้บริเวณที่ฝังกลบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการปรับปรุง  - เพื่อรองรับจ านวน  - ด าเนินการจ้างเหมา 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสถานที่  - สถานที่ส าหรับ กองสาธารณสุข

 สถานที่ทิ้งขยะ    ขยะในเขตเทศบาล    ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ทิ้งขยะที่ได้รับ    ทิ้งขยะรองรับ และส่ิงแวดล้อม

   ที่เพิ่มมากขึ้น    ใหไ้ด้มาตรฐาน การปรับปรุง    จ านวนขยะ

   ได้มากขึ้น

4  โครงการก าจัดขยะ  - เพื่อก าจัดขยะ  - ด าเนินการก าจัดขยะ  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนขยะ  - มีสถานที่ก าจัด กองสาธารณสุข

 ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตาม ที่ลดลง ขยะที่ได้ และส่ิงแวดล้อม

ที่มีเพิ่มขึ้น รูปแบบที่เทศบาลก าหนด มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการถนนปลอด  เพื่อใหเ้กิดความเปน็  - ด าเนินการรณรงค์  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

 ถังขยะ  ระเบยีบเรียบร้อย    เร่ืองการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะ  มีความเปน็ และส่ิงแวดล้อม

 และประชาชนมีนิสัย    ในครัวเรือน ลดลง ระเบยีบและ

 คัดแยกขยะ สวยงาม

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  โครงการลดปญัหา  เพื่อใหเ้กิดความ  - ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ 10,000 5,000 10,000 40,000 40,000 ร้อยละ  - สร้าง กองสาธารณสุข

 ภาวะโลกร้อน ร่วมมือแก้ไขปญัหา   ลดปญัหาภาวะโลกร้อน ค่าใช้จ่ายใน ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนและ ครัวเรือนลดลง สีเขียว

ใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธภิาพ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4  พัฒนาความอุดมสมบรูณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการจ้างเหมา  - เพื่อล้างท าความ  - ด าเนินการจ้างเหมา - - - - 1,900,000 ร้อยละ  - สามารถ กองสาธารณสุข
 บริการท าความ   สะอาดทอ่ระบายน้ า   บริการล้างทอ่ระบายน้ า ทอ่ระบายน้ า ระบายน้ า และส่ิงแวดล้อม
 สะอาดทอ่ระบายน้ า    ในเขตเทศบาล    ในเขตเทศบาล ที่สะอาดขึ้น  ได้อย่างสะดวก 

 ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

8 โครงการตาวเิศษ เพื่อรักษาความสะอาด  - ด าเนินการรณรงค์ - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ  - เขตเทศบาลมี กองสาธารณสุข
และปรับปรุง การรักษาควมสะอาด ปริมาณขยะ ความเปน็ และส่ิงแวดล้อม
ทศันียภาพภายใน ในเขตเทศบาล ลดลง ระเบยีบและ
เขตเทศบาล สวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข

5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการสายใยสัมพนัธ์  - เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล  - จัดกิจกรรมการพา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 จ านวน  - เด็กเล็กมีการ กองการศึกษา

 สู่การเรียนรู้    3 ขวบมีพฒันาการ    นักเรียนศูนย์พฒันา นักเรียน พฒันาด้านต่างๆ

   ในด้านต่างๆ    เด็กเล็กไปทศันศึกษา ที่เข้าร่วม เหมาะสมตามวยั

2  โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหพ้นักงานและ  - ด าเนินการจัดฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 ร้อยละของ  - ท าใหพ้นักงาน กองการศึกษา

 ใหค้วามรู้ในการ    บคุลากรทางการศึกษา    พนักงานและบคุลากร พนักงาน และบคุลากร

 เล้ียงดูเด็กปฐมวยั    มีความรู้ในเร่ืองการ    ทางการศึกษา ที่มีความรู้ ทางการศึกษา

   เล้ียงดูเด็ก เพิ่มขึ้น มีความรู้สามารถ

น ามาใช้ใน

การท างานได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข

5.1  แผนงานการศึกษา
    

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการแหล่งเรียนรู้  - เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้  - ด าเนินการจัดกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ท าใหเ้ด็กเล็ก กองการศึกษา
 สู่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    เรียนรู้ถึงภมูิปญัญา    - กิจกรรมยายจ๋าพาสนุก นักเรียน  ได้รู้จักและซึมซับ

   ทอ้งถิ่นของชุมชน    - กิจกรรมพาเด็กเข้าวดั ที่เข้าร่วม  ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
 ฯลฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น  ในชุมชน

4  โครงการอุดหนุน  - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน  - ด าเนินการจัดซ้ือ ๗๙๑,๔๐๐ ๖๕๑,๖๐๐ ๕๑๑,๓๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 700,000 จ านวนนักเรียน  - เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
 อาหารเสริม (นม)    ได้บริโภคอาหาร    อาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ ที่ได้รับอาหาร    สุขภาพร่างกาย

   ครบ 5 หมู่    โรงเรียน 2 แหง่ และ เสริม (นม) แข็งแรงและ
   ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สมบรูณ์

   1 แหง่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการอุดหนุน  - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี  - ด าเนินการอุดหนุน ๑,๕๐๘,๐๐๐ ๑,๒๓๒,๐๐๐ ๑,๐๓๖,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน  - เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
 อาหารกลางวนั    อาหารที่ดีมีประโยชน์    งบประมาณในการ ที่ได้รับอาหาร  สุขภาพร่างกาย

   และรับประทาน    ประกอบอาหารกลางวนั กลางวนั  แข็งแรงและ
   อาหารครบ 5 หมู่    แก่โรงเรียน 2 แหง่  สมบรูณ์
   ตามหลักโภชนาการ    และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

   1 แหง่
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 176,400 320,560 386,500 400,000 450,000 จ านวนนักเรียน  - เด็กนักเรียน กองการศึกษา

จ่ายการบริหารสถาน ในการบริหารสถาน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปดัีงนี้ ที่ได้รับการ ได้รับการสนับสนุน
ศึกษา ศึกษาของศูนย์พฒันา 1.ค่าอาหารกลางวนัของ สนับสนุนค่า ค่าใช้จ่ายได้อย่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ใช้จ่าย ทั่วถึง
บา้นชัฏปา่หวายที่มีอายุ 2.ค่าหนังสือ
ต้ังแต่ 3-5 ปี 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน

4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
5.ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปน็เครือข่าย  - ด าเนินการฝึกอบรม - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า  - ผุ้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุข
ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก จิตอาสาในการอุทศิตน จิตอาสาในการดูแลรักษา ร่วมอบรม ทราบถึงการจัดการ และส่ิงแวดล้อม

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและการบริหาร ขยะมูลฝอย
ในทอ้งถิ่นใหข้ับเคล่ือน จัดการขยะมูลฝอย
เร่ืองการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการตรวจสุขภาพ  - เพื่อลดภาวะเส่ียงของ  - ด าเนินการประสานงาน - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนพนักงาน  - พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
พนักงานเทศบาล การเกิดโรคต่างๆ หน่วยงานตรวจสุขภาพ เทศบาล มีสุขภาพที่แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม
ประจ าปี  - เพื่อรักษาโรคต่างๆได้ พนักงานเทศบาล

ทนัทว่งที

3 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มพฒันาศักย  - ด าเนินการอบรมให้ - 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ได้ศักยภาพใน กองสาธารณสุข
และส่งเสริมการประกอบ ภาพและส่งเสริมการ ความรู้ตามแนวทาง อบรม การประกอบอาชีพ และส่ิงแวดล้อม
อาชีพ ตามแนวทาง ประกอบอาชีพ ตามแนว ประชารัฐ
ประชารัฐ ประชารัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการแม่บา้นมหาด  - เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้  - ด าเนินการฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า  - ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข
ไทย ร่วมใจ ลดปริมาณ ในการลดปริมาณและคัด ครัวเรือนน าร่องในการ ร่วมโครงการ ทราบในการบริหาร และส่ิงแวดล้อม
และคัดแยกขยะอินทรีย์ แยกขยะอินทรีย์หรือขยะ บริหารจัดการขยะมูลฝอย น าร่อง จัดการขยะมูลฝอย
หรือขยะเปยีกครัวเรือน เปยีกครัวเรือน มีความรู้ในการ

และขับเคล่ือนการ ลดปริมาณและ
บริหารจัดการขยะมูล คัดแยกขยะอินทรีย์
ฝอยอย่างถูกวธิี หรือขยะเปยีก

ครัวเรือน

5 โครงการปอ้งกันและ  - เพื่อส่งเสริมและสนับ  - ด าเนินการอบรมเพื่อ - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข
แก้ไขปญัหาโรคขาดสาร สนุนการใหค้วามรู้เร่ือง ควบคุมและปอ้งกันการเกิด โครงการ มีความรู้ไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง ไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน
และยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค  - เพื่อปอ้งกันการเกิด  - ด าเนินการส ารวจสุนัข - ๒๐,๐๐๐ - - - จ านวนสุนัข  - เพื่อใหสั้ตวป์ลอด กองสาธารณสุข
คนปลอดภยั จากโรคพษิ โรคพษิสุนัขบา้ และแมวเพื่อฉีดวคัซีน และแมว โรคคนปลอดภยัจาก และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน โรคพษิสุนัขบา้
ของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัย-
ลักษณ์อัครราชกุมารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - เพื่อปอ้งกันการเกิด  - ด าเนินการส ารวจสุนัข - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนสุนัข  - เพื่อใหสั้ตวป์ลอด กองสาธารณสุข
คนปลอดภยั จากโรคพษิ โรคพษิสุนัขบา้ และแมวเพื่อฉีดวคัซีน และแมว โรคคนปลอดภยัจาก และส่ิงแวดล้อม
สุนขับา้ตามพระปณิธาน โรคพษิสุนัขบา้
ของสมเด็จพระเจ้านอ้งนาง

เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย

ลักษณ อคัรราชกมุารีกรม 

พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติย ราชนารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8  โครงการรณรงค์  - เพื่อเพิ่มมาตรฐาน  - ด าเนินการจัดอบรม ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  - ท าใหก้ารเกิด กองสาธารณสุข
 สุขาภบิาลอาหาร    ของร้านอาหาร    ผู้ประกอบการร้าน ผู้เข้าอบรม ปญัหาด้าน และส่ิงแวดล้อม
 สะอาด ปลอดภยั    ในเขตเทศบาล    อาหารและมอบปา้ย และจ านวน สาธารณสุขจาก
 (Clean Food -    CleanFood Good ร้านอาหาร ร้านอาหารลดลง
 Good Taste)    Taste  ใหก้ับร้าน ที่ได้มาตรฐาน

   อาหารที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9  โครงการหลักประกัน  - เพื่อสนับสนุน  - ด าเนินการอุดหนุน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน/  - ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
 สุขภาพถ้วนหน้า    งบประมาณใหก้ับ    งบประมาณใหก้ับ ประชาชนที่มี การดูแลประกัน และส่ิงแวดล้อม
 (สปสช.)    กองทนุหลักประกัน    กองทนุหลักประกัน สุขภาพดีเพิ่มขึ้น สุขภาพอย่างทั่วถึง

   สุขภาพตามข้อตกลง    สุขภาพถ้วนหน้า

10  โครงการออกก าลังกาย  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการจัดจ้างครู ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - ท าใหป้ระชาชน กองสาธารณสุข
 เพื่อสุขภาพ    มีสุขภาพร่างกายที่    สอนเต้นแอโรบคิหรือ ผู้มีสุขภาพดี   มีร่างกายแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

   แข็งแรงหา่งไกลโรค    กิจกรรมการออกก าลัง เพิ่มมากขึ้น ลดอัตราการเจ็บปว่ย
   กายอื่น ๆ 

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11  โครงการอบรม  - เพื่อให ้อสม.และ  - ด าเนินการจัดการอบรม ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 80,000 จ านวน  - ท าให ้อสม.และ กองสาธารณสุข
 ทศันศึกษาดูงาน    จิตอาสาชุมชนได้รับ    และทศันศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรม    จิตอาสาชุมชน และส่ิงแวดล้อม
 อาสาสมัครสาธารณสุข    ความรู้ใหม่ๆ    ใหก้ับ อสม. และ ที่เพิ่มขึ้น  มีการพฒันาความรู้
 ชุมชน (อสม.) และ    จิตอาสาชุมชน    ประสิทธภิาพการ
 จิตอาสาชุมชน    ท างานดีขึ้น

12  โครงการรณรงค์ปอ้งกัน  เพื่อปอ้งกันโรค  - ด าเนินการออกหน่วย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 จ านวนสุนัขและ  - ไม่เกิดโรคพษิ กองสาธารณสุข
 โรคพษิสุนัขบา้และ  พษิสุนัขบา้ และควบคุม    เคล่ือนที่ใหบ้ริการ แมวที่เปน็โรค สุนัขบา้ในสัตว์ และส่ิงแวดล้อม
 ควบคุมประชากรสุนัข  ประชากรสุนัขและมว    ฉีดวคัซีนและท าหมัน พษิสุนับบา้ลดลง เล้ียงลูกด้วยนม 
 และแมว    สุนัขและแมว สุนัขและแมวลดลง

13  โครงการรณรงค์ปอ้งกัน  เพื่อปอ้งกันการเกิดโรค  - ด าเนินการจัดอบรม - - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนสัตว์  - ท าใหอ้ัตราการ กองสาธารณสุข
 โรคที่มาจากสัตว์  ต่าง ๆ ที่มาจากสัตว์    ใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรค เล้ียงลูกด้วยนม    เกิดโรคต่าง ๆ และส่ิงแวดล้อม
 เล้ียงลูกด้วยนม   ล้ียงลูกด้วยนมทกุชนิด    ที่มาจากสัตวเ์ล้ียงลูก เปน็โรคน้อยลง    จากสัตวเ์ล้ียงลูก

  ด้วยนม    ด้วยนมลดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14  โครงการปอ้งกัน  เพื่อปอ้งกันการ  - ด าเนินการจัดอบรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนผู้ปว่ย  - ท าใหอ้ัตราการ กองสาธารณสุข
 และควบคุมโรค  เกิดโรคไข้เลือดออก    ใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรค โรคไข้เลือดออก เกิดโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม
 ไข้เลือดออก    ไข้เลือดออก,แจกทราย ลดลง    ลดลง

   อะเบท และออกพน่
   หมอกควนัก าจัดยุงลาย

15  โครงการรณรงค์ปอ้งกัน  เพื่อปอ้งกันการเกิด  - ด าเนินการจัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ติด  - ปญัหายาเสพติด กองสาธารณสุข
 และแก้ไขปญัหา  ปญัหาด้านยาเสพติด    รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ยาเสพติดลดลง และอาชญากรรมอื่นๆ และส่ิงแวดล้อม
 ยาเสพติด    และออกตรวจกลุ่มเส่ียง    ลดลง

   ติดยาเสพติด

16  โครงการปอ้งกันและ  เพื่อใหค้วามรู้  - ด าเนินการจัดอบรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้ปว่ย  - ท าใหอ้ัตราการ กองสาธารณสุข
 แก้ไขปญัหาโรคเอดส์  ประชาชนเกี่ยวกับ    ใหค้วามรู้กับเยาวชน ลดลง เกิดโรคเอดส์และ และส่ิงแวดล้อม
 และโรคติดต่อทาง  โทษภยัของโรคเอดส์    ประชาชน กลุ่มเส่ียง  โรคติดต่อทางเพศ
 เพศสัมพนัธ์  และโรคติดต่อทาง   และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน    สัมพนัธล์ดลง

 เพศสัมพนัธ์

โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17  โครงการอบรมนวด  เพื่อใหม้ีความรู้/ทกัษะ  - ด าเนินการจัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ  - ประชาชน กองสาธารณสุข
 แผนไทยและสมุนไพร  ในการนวดแผนไทย    ส่งเสริมการแพทย์ การอบรม  สามารถดูแลตนเอง และส่ิงแวดล้อม
 ทอ้งถิ่น  และใช้สมุนไพรอย่าง    แผนไทยและการใช้ และครอบครัวเมื่อ 

 ถูกต้องเหมาะสม    สมุนไพรในทอ้งถิ่น เร่ิมปว่ยได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภยั

18  โครงการพฒันางาน  เพื่อพฒันากลุ่มองค์กร  - ด าเนินการสนับสนุน - - - 120,000 120,000 จ านวนประชาชน  - ท าใหเ้กิดการ กองสาธารณสุข
 สาธารณสุขมูลฐาน  ต่างๆ ที่ท ากิจกรรม    งบประมาณใหก้ับ ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น    พฒันาในชุมชน และส่ิงแวดล้อม
 ในชุมชน  อันเปน็สาธารณะ    กลุ่มองค์กร ทั้ง 8

 ประโยชน์    ชุมชน
19 โครงการธนาคารขยะ  -เพื่อน าขยะกลับมาใช้  -ด าเนิการจัดต้ังธนาคาร - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีจ านวนธนาคาร  -ลดปริมาณขยะ กองสาธารสุข

"แยกก่อนทิ้ง" ใหม่ใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม ขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ขยะรีไซเคิล จากแหล่งก าเนิด และส่ิงแวดล้อม
 -เพื่อส่งเสริมรายได้จาก และชุมชน จ านวน1แหง่  -สร้างรายได้ใหก้ับ
ขยะในโรงเรียนและ โรงเรียนและชุมชน
ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการถนนปลอด  -เพื่อลดปริมาณขยะ  -ด าเนินการจัดกิจรรม - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีถนนสายหลัก  -ลดปญัหาการลัก กองสาธารสุข
ถังขยะ อินทรีย์ ถนนปลอดถังขยะลดขยะ จ านวน 1 แหง่ ลอบทิ้งขยะ และส่ิงแวดล้อม

 -เพื่อใหเ้กิดความร่วม จากแหล่งก าเนิด  -ลดแหล่งเพาะพนัธุ์
มือของประชาชนกับ เชื้อโรค
ทอ้งถิ่นในการบริหาร  -ฝึกนิสัยให้
จัดการขยะ ประชาชนคัดแยก
 -เพื่อความสะอาดของ ขยะ
ถนนสาธารณในเขต   -ลดปญัหาเร่ือง
เทศบาล ขยะส่งกล่ินเหม็น 

 -ถนนมีความสะอาด
ปลอดกล่ินเหม็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาและสาธารณสุข  

5.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและ  เพื่อปอ้งกันการเกิด  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ติด  - ปญัหายาเสพติด ส านกัปลัดเทศบาล

แก้ไขการแพร่ระบาด  ปญัหาด้านยาเสพติด    รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ยาเสพติดลดลง และอาชญากรรมอื่นๆ (งานปอ้งกนัฯ)

ของยาเสพติด เพื่อปอ้งกันและแก้การแพร่ ลดลง

ระบาดของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมถวาย  - เพื่อเปน็การ  - ด าเนินการจัดกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านกัปลัดเทศบาล

เปน็ราชกุศลอุทศิแด่พระ แสดงความ ถวายเปน็ราชกุศลอุทศิ ผู้เข้าร่วม แสดงความ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุล จงรักภกัดี แด่พระปรมินทรมหาภมูิ กิจกรรม จงรักภกัดี
ยเดชบรมนาถบพธิ และ พลอดุลยเดชบรมนาถบพธิ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียร และจัดกิจกรรมเฉลิม
ติสมเด็จพระนางเจ้าพระ พระเกียรติสมเด็จพระนาง
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เจ้าพระบรมราชินีนาถ
9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จ
หวัและบรมวงศ์ศานุวงค์ พระเจ้าอยู่หวัและบรม
และที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม วงศ์ศานุวงค์และที่เกี่ยว
เทดิทลูสถาบนัพระมหา ข้องกับกิจกรรมเทดิทลู
กษตัริย์ สถาบนัพระมหากษตัริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

    
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการตามพระราชด าริ  - เพื่อเปน็การ  - ด าเนินการจัดโครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - จ านวน  -ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

ของพระบาทสมเด็จพระ แสดงความ ตามพระราชด าริของ ผู้เข้าร่วม ร่วมแสดงความ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย จงรักภกัดี พระบาทสมเด็จพระ กิจกรรม จงรักภกัดี
เดชบรมนาธบพติรและ ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เดชบรมนาธบพติรและ
พระบรมราชินีและพระเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
อยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ พระบรมราชินีและพระเจ้า
บดินทรเทพยรางกูร อยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์

บดินทรเทพยรางกูร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

    
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อเปน็การแสดง  - ด าเนนิการจัดกจิกรรมถวาย - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  -ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

วนัคล้ายวนัสวรรคต ความจงรักภกัดี เปน็พระราชกศุลแด่พระบาท ผู้เข้าร่วม ร่วมแสดงความ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร กิจกรรม จงรักภกัดี
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพติร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

    
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพธิถีวายราชสัก  - เพื่อเปน็การ  -ด าเนินการจัดโครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านกัปลัดเทศบาล

การะพระบาทสมเด็จ แสดงความ พธิถีวายราชสักการะ ผู้เข้าร่วม แสดงความจง
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จงรักภกัดี พระบาทสมเด็จพระจุล กิจกรรม รักภกัดี
รัชกาลที่5 เนื่องในวนั จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทอ้งถิ่นไทย รัชกาลที่ 5 เนื่องใน

วนัทอ้งถิ่นไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

    
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการตามพระราชด าริ  - เพื่อเปน็การแสดง  - ด าเนินการจัดโครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน  -ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

ต่าง ๆ ความจงรักภกัดี ตามพระราชด าริของพระบาท ผู้เข้าร่วม ร่วมแสดงความ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา กิจกรรม จงรักภกัดี
ลงกรณบดินทรเทพยรางกูรและ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์

ทุกพระองค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

    
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิล ปะวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานพระราช  - เพื่อใช้จ่ายใน  -ด าเนินการจัดกิจกรรม - - 100,000 100,000 100,000 จ านวน  -ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

พธิต่ีางๆ การจัดงาน เนื่องในการจัดงานพระ ผู้เข้าร่วม ร่วมแสดง
พระราชพธิต่ีางๆ ราชพธิต่ีางๆ กิจกรรม ความจงรักภกัดี

7  โครงการจัดกจิกรรม  เพื่อเปน็การแสดง  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ-  ความจงรักภกัดี    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ประชาชน    ร่วมแสดงความ
พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรม- พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม- ที่เข้าร่วม    จงรักภกัดี
สมเด็จพระเทพรัตนราช- สมเด็จพระเทพรัตนราช- โครงการ
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8  โครงการงานประเพณี  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์  - ด าเนินการจัดงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน  - วฒันธรรม ส านกัปลัดเทศบาล

 ไทยตะนาวศรี  วฒันธรรมประเพณี    จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ประชาชน ประเพณีเพณี 6 
 6 ชนเผ่า ในเขต    วฒันธรรมประเพณี ที่เข้าร่วม ชนเผ่าได้รับการ
 อ าเภอสวนผ้ึง    6 ชนเผ่า ในเขต โครงการ อนุรักษแ์ละ

   อ าเภอสวนผ้ึง ถ่ายทอดยัง
ลูกหลานต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9  โครงการจัดงาน  เพื่อใช้จ่ายในการ  - ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

 วนัส าคัญต่างๆ  จัดงานวันส าคัญ    เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ ประชาชนที่  ร่วมแสดงความ
 ต่างๆ ของไทย เข้าร่วม  จงรักภกัดี

โครงการ
10  โครงการสนับสนุน  - เพื่ออดุหนนุงบ  - ด าเนินการสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - มีการจัดงานรัฐ ส านกัปลัดเทศบาล

 การจัดงานรัฐพธิ ี ประมาณอ าเภอ    งบประมาณในการ ประชาชนที่ พธิรีาชพธิแีละ
 ราชพธิแีละรวมพลัง สวนผ้ึง    จัดงานใหอ้ าเภอสวนผ้ึง เข้าร่วม รวมพลังมวลชน
 มวลชน โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11  โครงการบา้นทอ้งถิ่น  เพื่อเปน็การแสดง  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - - 160,000 160,000 จ านวน  - ประชาชนได้ ส านกัปลัดเทศบาล

 ประชารัฐร่วมใจเทดิไท้  ความจงรักภกัดี    บา้นทอ้งถิ่นประชารัฐ ผู้เข้าร่วม  ร่วมแสดง
 องค์ราชัน ราชินี    ร่วมใจเทดิไทอ้งค์ราชัน กิจกรรม  ความจงรักภกัดี

   ราชินี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการตามพระราชด าริ  เพื่อเปน็การแสดง  -ด าเนินการจัดโครงการ 10,000 10,000 - - - จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านกัปลัดเทศบาล

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า ความจงรักภกัดี ตามพระราชด าริของ ผู้เข้าร่วม แสดงความ
อยู่หวัและสมเด็จพระนาง พระบาทสมเด็จพระเจ้า กิจกรรม จงรักภกัดี
เจ้าสิริกิตต์ิพระบรม อยู่หวัและสมเด็จพระนาง
ราชนินีนาถ เจ้าพระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเทดิพระเกียรติ  เพื่อเปน็การแสดง  -ด าเนินการจัดโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านกัปลัดเทศบาล

ถวายเปน็พระราชกุศล  ความจงรักภกัดี เทดิพระเกียรติถวายเปน็ ผู้เข้าร่วม แสดงความ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า พระราชกุศลพระเกียรติ กิจกรรม จงรักภกัดี
อยู่หวัและสมเด็จพระ พระบามสมเด็จพระเจ้า
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อยู่หวัและสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน

6.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดงาน  เพื่ออนุรักษศิ์ลปะ  - ด าเนินการจัดงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  - ประเพณี กองการศึกษา
 แหเ่ทยีนเข้าพรรษา  วฒันธรรมอันดี    แหเ่ทยีนเข้าพรรษา ประชาชน แหเ่ทยีน

 ในทอ้งถิ่น ที่เข้าร่วม เข้าพรรษาคงอยู่ 
โครงการ สืบไป

2  โครงการเยาวชน  เพื่อใหเ้ด็กและ  - ด าเนินการจัดการ - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
 สืบสานต านานเพลง เยาวชน รู้คุณค่า    ประกวดร้องเพลง ประชาชน ได้มีเวที
 ลูกทุ่ง และสืบสานต านาน    ลูกทุ่งชิงถ้วยประธาน ที่เข้าร่วม การแสดงออกและ

เพลงลูกทุ่ง    ทลูกระหม่อมหญิง โครงการ ใช้เวลาวา่ง 
   อุบลรัตน์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน

   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการบวชสามเณร  เพื่อใหเ้ด็กและ  - ด าเนินการจัดงาน - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก  - เด็กและ กองการศึกษา
 ภาคฤดูร้อน เยาวชนเกิดความ    บวชบรรพชาสามเณร และเยาวชน เยาวชนหา่งไกล

เล่ือมใสใน    ในช่วงฤดูร้อน ที่เข้าร่วม ยาเสพติดและ
พระพทุธศาสนา โครงการ แหล่งอบายมุข

4  โครงการสืบสาน  เพื่อเปน็การสืบทอด  - ด าเนินการจัดกิจกรรม - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน  - ชาวไทยเชื้อ กองการศึกษา
 วฒันธรรม ไทย-จีน ประเพณีของ    ร่วมกับประชาชน ประชาชน สายจีนและ

ชาวไทยเชื้อสายจีน    ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เข้าร่วม คนไทยมี
โครงการ ความสมานฉันท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  

6.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการจัดงาน  เพื่อเปน็การอนุรักษ์  - ด าเนินการจัดงาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนร่วม กองการศึกษา
 ประเพณีวนัสงกรานต์  วฒันธรรมประเพณี    วนัสงกรานต์และ ประชาชน  อนุรักษป์ระเพณี
 และวนัผู้สูงอายุ  อันดีงามของไทย    วนัผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วม  อันดีงาม

โครงการ

6  โครงการจัดงาน  เพื่อเปน็การอนุรักษ์  - ด าเนินการจัดงาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนร่วม กองการศึกษา
 วนัลอยกระทง  ประเพณีอันดีงาม    ประเพณีวนัลอยกระทง ประชาชน  อนุรักษป์ระเพณี

ที่เข้าร่วม  อันดีงาม
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด   

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผน   -เพื่อใหป้ระชาชน  - จัดเวทปีระชาคมทั้ง๘ - ๓๐,๐๐๐ - - - จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักปลัด
พฒันาทอ้งถิ่น  ในชุมชนแสดงความ  ชุมชนเพื่อใหป้ระชาชน โครงการที่ แสดงความคิดเหน็ (งานวเิคราะหฯ์)
แผนการด าเนินงาน  คิดเหน็ในการแก้ไข    ได้มีส่วนร่วมแสดง บรรจุลงแผน ต่างๆเพื่อเสนอ

ปญัหาและพฒันา    ความคิดเหน็ในการ ความต้องการและ
ชุมชน    แก้ไขปญัหาต่าง ๆ ปญัหาของชุมชน

   และเสนอปญัหา
   ที่ต้องการใหเ้ทศบาล
   บรรจุลงแผนพฒันา  
   ทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโรงเรียนผู้สูง  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้  - ด าเนินการจัดกิจกรรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้สูง  - เพื่อใหผู้้สูงอายุ ส านักปลัด
อายุ ท ากิจกรรมร่วมกัน ของผู้สูงอายุภายในเขต อายุที่ ได้ท ากิจกรรม

เทศบาลและเขต เข้าร่วม ร่วมกัน
ใกล้เคียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวสัดิการสังคม

7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผน   -เพื่อใหป้ระชาชน  - เพื่อจัดประชาคมให้ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักปลัด
พฒันาทอ้งถิ่น  ในชุมชนแสดงความ ประชาชนได้มีส่วนร่วม โครงการที่ แสดงความคิดเหน็ (งานวิเคราะห์ฯ)

 คิดเหน็ในการแก้ไข แสดงความคิดเหน็ใน บรรจุลงแผน ต่างๆเพื่อเสนอ
ปญัหาและพฒันา การแก้ปญัหาและเสนอ ความต้องการและ
ชุมชน ความต้องการเพื่อจัด ปญัหาของชุมชน

ท าแผนพฒันาเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการจัดประชุม  เพื่อใหค้ณะกรรมการ  - ด าเนินการจัดประชุม - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 80  - ท าใหไ้ด้รู้ปญัหาและ ส านักปลัด
 คณะกรรมการชุมชน  แจ้งปญัหาและความ  ประจ าเดือน ๆ ละคร้ัง ของ    ความต้องการของ (พฒันาชุมชน)
 ประจ าเดือน  ต้องการในชุมชน  ทกุเดือน คณะกรรมการ    ประชาชนในชุมชน

ชุมชน    อย่างแทจ้ริง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดงาน  เพื่อระลึกถึงวนั  - ด าเนินการจัดงาน 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้  - พนกังาน/ ส านักปลัดเทศบาล

 วนัเทศบาล  สถาปนาเทศบาล  วนัเทศบาล ในวนัที่ เข้าร่วม  ประชาชนเหน็

 24 เมษายนของทกุปี กิจกรรม  ความส าคัญของ

องค์กรฯ

2  โครงการฝึกอบรมเพื่อ  เพื่อใหค้ณะกรรมการ  - ด าเนินการจัดฝึก - - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80  - ท าให้ ส านักปลัดเทศบาล

 พฒันาศักยภาพของ  ชุมชนและที่ปรึกษา อบรมเพื่อพฒันา ของ คณะกรรมการชุมชน (พัฒนาชุมชน)

 คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน ศักยภาพของ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

และประชาชนใน  ได้ศึกษาดูงานและ คณะกรรมการชุมชน ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 

เขตเทศบาล  พฒันาความรู้ และประชาชนใน และประชาชน ในเขตเทศบาลได้

เขตเทศบาล ได้รับ น าความรู้ที่ได้ไป

ประโยนชน์ พฒันาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการจัดสภาเด็ก  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - ด าเนินการจัดอบรม ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 60  - เด็กและเยาวชน ส านักปลัดเทศบาล

 และเยาวชน  และเปน็ศูนย์กลาง   ใหค้วามรู้ด้านวชิาการ ของนกัเรียน ได้มีส่วนร่วมในการ
 ในการจัดกิจกรรม   และจริยธรรมใหก้ับ เสนอและวเิคราะห์
ใหก้ับเด็กและเยาวชน   เด็กและเยาวชน ปญัหาในชุมชน

4 โครงการประชาสัมพนัธ์  เพื่อประชาสัมพนัธ์  - ด าเนินการจัดท า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80  - ประชาชนได้ ส านักปลัดเทศบาล

กิจกรรมของเทศบาล  กิจกรรมของเทศบาล รายงานกิจกรรมและ ของประชาชน รับทราบข้อมูล
วารสารประชาสัมพนัธ์ ที่รับข่าวสาร ข่าวสารอย่างทั่วถึง
เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มพนูความรู้  - ด าเนนิการจัดอบรม - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 70  - น าความรู้ที่ได้มา ส านักปลัดเทศบาล

 และทศันศึกษาดูงาน ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง    สัมมนาและทศันศึกษา ของผู้เข้าร่วม    พฒันาเทศบาล

 คณะผู้บริหาร สมาชิก  กบัการท างาน    ดูงาน โครงการ    และชุมชน

 สภาทอ้งถิ่นข้าราชการ

 และพนกังานเทศบาล

6  โครงการส ารวจและ  เพื่อใช้เปน็ข้อมลู  - ด าเนนิการจ้างเหมา - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ได้ข้อมลูพื้นฐาน ส านักปลัดเทศบาล

 จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน  พื้นฐาน เปน็แนวทาง    บคุคลท าการส ารวจ ข้อมลูที่ ที่เปน็ปจัจุบนัน าไป

 ขององค์กรปกครอง  ในการด าเนนิงาน    และจัดเกบ็ข้อมลู จัดเกบ็ได้  ใช้ในการวางแผน

 ส่วนทอ้งถิ่น  ของเทศบาล    พื้นฐานในเขตเทศบาล  พฒันาทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา      
ตัวชี้วัด   

(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเพิ่มศักยภาพ  เพื่อเพิ่มพนูความรู้  - ด าเนินการจัดอบรม - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  - น าความรู้ที่ได้ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้บริหาร,  ในด้านต่างๆที่    สัมมนาและ ของ มาพฒันาเทศบาล
ผู้ช่วยผู้บริหาร  เกี่ยวข้องกับ   ทศันศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม    และชุมชน
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น, การท างาน โครงการ
ข้าราชการและ
พนักงานเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา      
ตัวชี้วัด   

(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8  โครงการค่าใช้จ่าย  เพื่อใหม้ีองค์กร  - ด าเนินการจัดการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวน  - มีองค์กรเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

 ในการจัดการเลือกต้ัง เทศบาลตาม    เลือกต้ังตามพระราช สมาชิกสภาฯ ตามพระราชบญัญัติ
พระราชบญัญัติ    บญัญัติเทศบาล ตาม พรบ.    เทศบาล
เทศบาล พ.ศ. 2496    พ.ศ. 2496 เทศบาลฯ

9  โครงการประชุม  เพื่อทราบปญัหาและ  - ด าเนินการจัดประชุม  - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน  - เกิดความร่วมมือ ส านักปลัดเทศบาล

 ระหวา่งผู้บริหารและ  ความต้องการต่าง ๆ  ประจ าเดือน ๆ ละคร้ัง ผู้เข้าร่วม กันระหวา่งผู้บริหาร
 กรรมการชุมชน  ของชุมชน ประชุม และ

กรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10  โครงการสนับสนุน  เพื่อเตรียมความ  - ด าเนินการสนับสนุน  -  -  - ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน  - ผู้น าชุมชนน า ส านักปลัดเทศบาล

 งบประมาณในการ พร้อมในการพฒันา    งบประมาณใหผู้้น า ผู้เข้าร่วม   ความรู้ที่ได้มา
 พฒันาผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน    ชุมชนได้เข้าอบรม อบรม   พฒันาชุมชน
 ตามหลักสูตร    หลักสูตรนักจัดการ 
 นักจัดการชุมชน    ชุมชน 

11  โครงการด าเนินงาน  เพื่อสนองนโยบาย  - ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - สามารถปฏบิติั ส านักปลัดเทศบาล

 ตามนโยบายของรัฐ  ของรัฐบาล    ตามนโยบายของรัฐ โครงการ ตามนโยบายของรัฐ
ตามนโยบาย    ได้อย่างรวดเร็ว

รัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12  โครงการค่ายเยาวชน  เพื่อส่งเสริมให้  - ด าเนินการจัด  -  -  - 50,000 50,000 จ านวน  - เยาวชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

 กับการเรียนรู้ เยาวชนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมเข้าค่าย ผู้เข้าร่วม  เกี่ยวกับการเลือก
 ประชาธปิไตย เกี่ยวกับวถิีชีวติ อบรมเยาวชน ค่ายอบรม  ต้ังตามระบอบ 

ประชาธปิไตย  ประชาธปิไตย

13 โครงการจ้างเหมา เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม  - ด าเนินการจ้างเหมา  - 100,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล

จัดท าเวบ็ไซต์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จัดท าเวบ็ไซต์ ร้อยละ 90 ได้รับทราบการ

ในการเผยแพร่ให้ ได้รับข่าวสาร ด าเนนิงานของ

ประชาชนรับทราบ เพิ่มขึ้น เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจ้างเหมา เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม  - ด าเนินการจัด  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล

ปรับปรุงและดูแล พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จ้างปรับปรุงดูแล ของการ ได้รับทราบการ
เวบ็ไซต์ ในการเผยแพร่ให้ เวบ็ไซต์ ได้รับข่าวสาร ด าเนินงานของ

ประชาชนรับทราบ เทศบาล
15 โครงการจัดท าแผนที่ เพื่อใหก้ารจัดเก็บ  - ด าเนินการจัดท า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ สามารถจัดเกบ็ภาษี กองคลัง

ภาษี ภาษมีีประสิทธภิาพ  แผนที่ภาษใีนเขต ผู้เสียภาษี ได้มากขึน้

เทศบาล ที่เพิ่มขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือ  - ด าเนินการเพื่อรองรับ 4,263,600 4,890,000 4,990,000 5,090,000 5,190,000 ร้อยละ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

โครงการสร้างหลัก บรรเทาความเดือด- การจัดสวสัดิการใหแ้ก่ ร้อยของ ชีวติที่ดีขึ้น
ประกันด้านรายได้ ร้อนใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี จ านวน

ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ บริบรูณ์ขึ้นไป ที่มี ผู้สูงอายุ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ คุณสมบติัครบถ้วนตาม

ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
อปท.พ.ศ.2552 และ
ได้ขึ้นทะเบยีนขอรับ
เงินไว้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือ  - ด าเนินการจัด 796,800 816,000 864,000 964,000 1,064,000 ร้อยละ ผู้พกิารมีคุณภาพ ส านักปลัดเทศบาล

เงินอุดหนุนส าหรับ บรรเทาความเดือด- สวสัดิการเบี้ยความ ร้อยของ ชีวติที่ดีขึ้น
โครงการเสริมสร้าง ร้อนใหแ้ก่ผู้พกิาร พกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มี จ านวน

สวสัดิการทางสังคม สิทธติามหลักเกณฑ์ที่ ผู้พกิาร
ใหแ้ก่ผู้พกิารและ ก าหนดได้แสดงความ
ทพุพลภาพ จ านงโดยการขอขึ้น
(เบี้ยยังชีพผู้พกิาร) ทะเบยีนเพื่อขอรับ

เงินเบี้ยความพกิาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  พัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย
   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

7.2  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือ  - ด าเนินการเพื่อรองรับ 18,000 36,000 36,000 54,000 72,000 ร้อยละ ผู้ปว่ยเอดส์มี ส านักปลัดเทศบาล

ส าหรับสนับสนุน บรรเทาความเดือด- การสงเคราะหเ์บี้ย ร้อยของ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
การสงเคราะหเ์บี้ย ร้อนใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่ จ านวน

ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์ได้ ผู้ปว่ยเอดส์
(เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์) รับรองและท าการ

วนิิจฉัยและและมีความ
เปน็อยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแลไม่สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด
   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก





แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  อุดหนุนศูนย์รวม  เพื่อเปน็ศูนย์กลาง  - ด าเนินการอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - มีศูนย์กลางใน ส านัก อปท.

 ข้อมูลข่าวสาร  ในการซ้ือหรือการ    งบประมาณใหก้ับ งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างที่ ปลัดเทศบาล ในเขต อ.สวนผ้ึง

 การซ้ือหรือการจ้าง  จ้าง ของอ าเภอ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่อุดหนุน โปร่งใส

 ขององค์กรปกครอง  สวนผ้ึง    การจัดซ้ือจัดจ้าง

 ส่วนทอ้งถิ่น

 ระดับอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดต้ัง/  - เพื่อใหม้ีศูนย์  - ด าเนินการจัดต้ัง/ - - 70,000 70,000 70,000 จ านวน  - มีศูนย์ช่วยเหลือ ส านักปลัด อปท.

อุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ งบประมาณ ประชาชน ในเขต อ.สวนผ้ึง

ช่วยเหลือประชาชน และเปน็สถานที่กลาง ประชาชน ที่อุดหนุน ไวท้ าหน้าที่

ในการอ านวยความ เปน็สถานที่กลาง

สะดวก

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดต้ังศูนย์  - เพื่อใหม้ีศูนย์  - ด าเนินการจัดต้ัง/ 70,000 70,000 - - - จ านวน  - มีศูนย์ช่วยเหลือ ส านักปลัด อปท.

ปฏบิติัการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ งบประมาณ ประชาชน ในเขต อ.สวนผ้ึง

ช่วยเหลือประชาชน และเปน็สถานที่กลาง ประชาชน ที่อุดหนุน ไวท้ าหน้าที่

ขององค์กรปกครอง ในการอ านวยความ เปน็สถานที่กลาง

ส่วนทอ้งถิ่น สะดวก

ระดับอ าเภอ 

อ าเภอสวนผ้ึง

จังหวดัราชบรีุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  อุดหนุนส าหรับการ  - เพื่ออุดหนุนงบ  - ด าเนินการอุดหนุน - 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน  - ท าใหป้ระชาชนมี กองสาธารณสุข อปท.

ด าเนินงานตามแนว ประมาณใหก้ับชุมชน งบประมาณใหก้ับชุมชน ชุมชนที่ได้ สุขภาพร่างกาย และ ในเขต อ.สวนผ้ึง

ทางโครงการพระราช ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล รับการ และจิตใจที่ดี ส่ิงแวดล้อม

ด าริ ด้านสาธารณสุข จ านวน8 ชุมชน อุดหนุน

ชุมชนละ 20,000บาท งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

   7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.3  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  อุดหนุนการไฟฟา้  เพื่อสนับสนุน  - ด าเนินการอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - ประชาชนได้รับ กองช่าง การไฟฟา้

 ส่วนภมูิภาค  งบประมาณในการ    งบประมาณใหก้ับ งบประมาณ  ความสะดวก และ ส่วนภมูิภาค

 ขยายเขตไฟฟา้    การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ที่อุดหนุน    ความปลอดภยั สาขาสวนผ้ึง

   สาขาสวนผ้ึง    ในชีวติและ

   ทรัพย์สิน

2  อุดหนุนการประปา  เพื่อสนับสนุน  - ด าเนินการอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - ประชาชนมีน้ า กองช่าง การประปา

 ส่วนภมูิภาค  งบประมาณในการ    งบประมาณใหก้ับ งบประมาณ    ประปาใช้อย่าง ส่วนภมูิภาค

 ขยายเขตประปา    การประปาส่วนภมูิภาค ที่อุดหนุน    เพยีงพอ สาขาสวนผ้ึง

   สาขาสวนผ้ึง

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา

8.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดท าปา้ย  เพื่อเปน็การ  - ประชาชนทราบเส้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - ท าใหน้ักทอ่งเที่ยว ส านกัปลัดเทศบาล

 ประชาสัมพนัธ์  ประชาสัมพนัธแ์หล่ง ทางและแหล่งทอ่งเที่ยว ปา้ย    รู้จักเส้นทางและ

 การทอ่งเที่ยว  ทอ่งเที่ยวในจังหวดั    ในจังหวดัราชบรีุ ปชส.    สถานที่ทอ่งเที่ยว

 ราชบรีุ

2  โครงการจัดท าปา้ย  - เพื่อใหท้ราบระยะ  - จัดท าปา้ยบอกทาง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน  - มีนักทอ่งเที่ยว ส านกัปลัดเทศบาล

 บอกระยะทาง    ทางในการเดินทาง ปา้ยบอก   เพิ่มมากขึ้น

ระยะทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา

8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการ "Running  - เพื่อส่งเสริมการ  - ด าเนินการจัดการวิง่ - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน  - ประชาชนได้มี ส านกัปลัดเทศบาล

Sunset at Pawai" ออกก าลังกาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ ผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมในการวิง่ 

ประวติัความเปน็มาของ มีสุขภาพ

อ่างเก็บน้ า ร่างกายแข็งแรง

บา้นชัฏปา่หวาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่    วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการก่อสร้าง  เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์  - ด าเนนิการกอ่สร้างศูนย์ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน  - ท าใหน้ักทอ่งเที่ยว กองช่าง

 หอนาฬิกาวงเวยีน  วงเวียนถนนใหส้วยงาม บริการนกัทอ่งเที่ยว ขนาด หอนาฬิกา    ได้รับความสะดวก

 ถนนทางหลวงแผ่นดิน   6x10 เมตร ตามรูปแบบ    ในการทอ่งเที่ยว

 หมายเลข 3313  ที่เทศบาลก าหนด

2  โครงการดูแลรักษา  เพื่อใหถ้นนทกุสาย  - ด าเนินการจ้างเหมา ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนสวน  - เขตเทศบาลมีความ กองช่าง

 ความสะอาดถนน  ในเขตเทศบาลมีความ    บคุคลในการท าความ สาธารณะ    เปน็ระเบยีบ

 ภายในเขตเทศบาล  สะอาด สวยงาม    สะอาดถนน ที่ได้รับ    เรียบร้อยและ

การปรับปรุง    สะอาดสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการปรับปรุง  เพื่อความสะอาดและ  - ด าเนินการจ้างเหมา ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนสวน  - เขตเทศบาลมี กองช่าง

 ภมูิทศัน์ในเขต  สวยงามเปน็ระเบยีบ บคุคลในการปรับปรุง สาธารณะ  ความเปน็ระเบยีบ

 เทศบาล  เรียบร้อยในเขต ภมูิทศัน์สวนสาธารณะ ที่ได้รับ  ระเบยีบเรียบร้อย

 เทศบาล  ในเขตเทศบาล การปรับปรุง   และสะอาด

  สวยงาม

    ตัวชี้วัด 
  (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดงาน  เพื่อใหเ้ด็กร่วมกิจกรรม - ด าเนินการจัดงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็กที่  - เด็กได้รับความรู้ กองการศึกษา

 วนัเด็กแหง่ชาติ  งานวนัเด็กเกิดความ    วนัเด็กแหง่ชาติ เข้าร่วม    สนุกสนานและมี

 สนุกสนาน กิจกรรม    พฒันาการที่สมวยั

2  โครงการบณัฑิตน้อย  เพื่อใหเ้ด็กมีเจตคติที่ดี  - ด าเนินการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กที่  - เด็กเกิดความ กองการศึกษา

 ต่อการเรียน บณัฑิตน้อยใหก้ับ เข้าร่วม ภาคภมูิใจและ

 เด็กเล็ก กิจกรรม อยากเรียนต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการจัดการ  เพื่อส่งเสริมเยาวชน  - ด าเนินการจัดการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนได้เล่น กองการศึกษา

 แข่งขันฟตุซอล และประชาชนใน    แข่งขันกีฬาฟตุซอล นักกีฬา กีฬาและมีสุขภาพ

การเล่นกีฬา ที่เข้าร่วม ร่างกายแข็งแรง

4  โครงการจัดการ  เพื่อส่งเสริมการออก  - ด าเนินการจัดการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนได้เล่น กองการศึกษา

 แข่งขันกีฬา  ก าลังกาย แข่งขันกีฬาปา่หวายคัพ นักกีฬา กีฬามีสุขภาพ

ปา่หวายคัพ ที่เข้าร่วม ร่างกายแข็งแรง

    ตัวชี้วัด 
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  โครงการกีฬาเทศบาล  เพื่อส่งเสริมให้  - ด าเนินการแข่งขัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  - สร้างความสัมพนัธ์ กองการศึกษา
 สัมพนัธ์ เทศบาลทกุแหง่ใน กีฬากับเทศบาลต่าง ๆ นักกีฬา อันดีระหวา่งเทศบาล

จ.ราชบรีุ ได้พบปะ ในจังหวดัราชบรีุ ที่เข้าร่วม  สร้างเคร่ือข่ายเพื่อ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการ

 ท างาน
6  โครงการส่งนักกีฬา  เพื่อสนับสนุนประชา  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - นักกีฬาสามารถ กองการศึกษา

 เข้าร่วมแข่งขัน  ชนในการเล่นกีฬา แข่งขันในกีฬาประเภท นักกีฬา เล่นกีฬาได้ในระดับ
 ในระดับต่างๆ ต่างๆ ที่เข้าร่วม ที่ดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      เปา้หมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



แบบ ผ 02

    
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  โครงการจัดการแข่ง  เพื่อใหป้ระชาชน  - ด าเนินการจัดการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน  - ประชาชนมีความ กองการศึกษา
 ขันกีฬาชุมชน รณรงค์  ในแต่ละชุมชน    แข่งขันกีฬาชุมชน นักกีฬา  สมานสามัคคี และ
 ต่อต้านยาเสพติด เล่นกีฬาเพื่อ    ในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วม  มีสุขภาพร่างกาย

ความสามัคคี  แข็งแรง

    ตัวชี้วัด 
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02

    

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
   8.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและกีฬา  

8.3  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดการ เพื่อใหเ้กิดความ  - ด าเนินการจัดการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  - หน่วยงานมีความ กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาระหวา่ง สามัคคีระหวา่ง แข่งขันกีฬาระหวา่ง นักกีฬา  สมานสามัคคี และ
องค์กรปกครองส่วน หน่วยงานที่เข้าร่วม องค์กรปกครองส่วน ที่เข้าร่วม  มีสุขภาพร่างกาย
ทอ้งถิ่น แข่งขันกีฬา ทอ้งถิ่น  แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด 

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  -  - 4,080,000  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น   ในการสัญจร
 ถนนเทศบาล 7/1     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  และมีถนนที่ได้
 หมู่ที่ 1 ต.ปา่หวาย    ยาว 1,950 เมตร หนา มาตรฐาน
 อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ    0.05 เมตร พื้นทาง 
 (ประชาคมหนองสองหอ้ง)    ลงหนิคลุกหนา 0.20

   มีเนื้องานไม่น้อยกวา่
   1,750 ตารางเมตร
   ตามรูปแบบที่เทศบาล 
   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่    วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  - 1,540,000  - - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจร
 ถนนเทศบาลภราดร    ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร และมีถนนที่ได้
ฟาร์ม    ยาว 500.00 เมตร มาตรฐาน
 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    หนา 0.05 เมตร 

   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
   3,000 ตารางเมตร
   ตามรูปแบบที่เทศบาล
   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการก่อสร้างถนน  -  - 1,320,000 1,320,000 - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา  แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจร
 ถนนเทศบาลซอย 5/5  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร   และมีถนนที่ได้
 ข้างบา้นเลขที่ 86/1  ยาว 550.00 เมตร    มาตรฐาน
 หมู่ที่ 1 ต.ปา่หวาย  หนาเฉล่ีย0.20 เมตร 
 อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ  พื้นทางลงหนิคลุกบดอัด 
 (ประชาคมหว้ยทรายทอง)  แน่น หนา 0.20 เมตร 

 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,750 
 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
 ที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนินการปรับปรุง  -  - 1,900,000  -  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา    ถนนรอบอ่างเก็บน้ า ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจร
 ถนนรอบอ่างเก็บน้ า    ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  และมีถนนที่ได้
 หมู่ที่ 1 ต าบลทา่เคย     ยาว 750.00 เมตร มาตรฐาน
 อ าเภอสวนผ้ึง    หนา 0.15 เมตร
 จังหวดัราชบรีุ    เนื้องานไม่น้อยกวา่
 (ประชาคมร่วมใจพฒันา)    4,500 ตารางเมตร

   ตามรูปแบบที่เทศบาล
   ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 2,100,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึน้  ในการสัญจร

ถนนเทศบาลข้างอนามยั เทศบาลข้างอนามยัท่าเคย และมถีนน

ท่าเคย ขนาดกว้าง6.00เมตร ที่ได้มาตรฐานที่ดี

ยาว650เมตรหนา0.15

เมตรเนือ้งานไมน่อ้ยกว่า
3,900ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด ค่าพิกดั N:13.54

45463,E:99.4199640
จุดส้ินสุดN:13.5399370
,E:99.4205507

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างถนน  เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 2,100,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจรและ
ถนนเทศบาลศาลเจ้าเอสวี เทศบาลศาลเจ้าเอสวี ขนาด มถีนนที่ได้

ความกว้าง6.00เมตรยาว มาตรฐานที่ดี
650เมตรหนา0.15เมตร
เนื้องานไมน่อ้ยกว่า3,900
ตารางเมตรพร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
กอ่สร้างตามแบบเทศบาล
ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย
ก าหนดค่าพกิดั N:13.544
8009,E:99.4233171
จุดส้ินสุดN:13.5419654
E:99.4230482

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 1,680,000 1,680,000 - จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจรและ

ถนนเทศบาล เทศบาล(ทางเข้าวัด มถีนนที่ได้

(ทางเข้าวัดศิลาลอย) ศิลาลอย)ขนาดความกว้าง มาตรฐาน
5.00เมตรยาว700เมตร

เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า3,500

ตารางเมตรพร้อมปา้ย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบที่เทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวาย 

ก าหนดค่าพิกดั 47P

x:549505,y:1497702

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน  - - - - 1,008,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร

ถนนเทศบาล(เส้นแยก เทศบาล(เส้นแยกวัดหว้ย และมถีนนที่ได้

วัดหว้ยทรายทองถึง ทรายทองถึงสุดเขตเทศบาล) มาตรฐาน

สุดเขตเทศบาล) ขนาดความกว้าง6.00เมตร

ยาว350เมตรเนื้องานไมน่อ้ย

นอ้ยกว่า2,100ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

ที่เทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพิกดั 47P

x:547734,y:1499090

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 1,440,000 - 1,440,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการสัญจรไปมา แอสฟสัทติ์กคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร

ถนนเทศเทศบาล เทศบาล(สายบา้นผู้ใหญ่สิน และมถีนน

(สายบา้นผู้ใหญ่สิน  แขกวัดเชื่อมต่อสายสายบา้น ที่ได้มาตรฐาน

แขกวัด เชื่อมต่อ ลุงบนิ)ขนาดกว้าง5.00เมตร

สายบา้นลุงบนิ) ยาว600เมตรเนื้องานไมน่อ้ย

กว่า 3,000 ตารางเมตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด

 ค่าพกิดั47,P,X:547386

,Y:1499254

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอ่สร้างสนาม  - เพื่อใหผู้้มารับชมกฬีา  - ด าเนนิการกอ่สร้างสนาม - - 6,000,000 6,000,000 - จ านวนสนาม  - ประชาชนมทีี่ กองช่าง

กฬีาพร้อมอฒัจันทร์ มสีถานที่ ในการนั่งดู กฬีาพร้อมอฒัจันทร์ตาม กฬีาและที่นั่ง สนามกฬีาและมี

การแข่งขัน แบบมาตรฐานของการกฬีา อฒัจันทร์ ที่นั่งชมการแข่ง

แหง่ประเทศไทย(ระดับ ที่เพิ่มขึ้น ขันกฬีาในร่มและ

อ าเภอ)ขนาดความกว้าง 80 มคีวามเปน็

 เมตรยาว90 เมตรพร้อม ระเบยีบเรียบร้อย

ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน

ของการกฬีาแหง่ประเทศไทย

ก าหนด ค่าพกิดั47P

,x:547644y:1498914

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อความสะดวก   - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 1,990,000 1,990,000 - จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึน้ ในการสัญจรและ

ถนนเทศบาล( ซอย7/3) เทศบาล(ซอย7/3)ขนาด มถีนนที่ได้

กว้าง6.00เมตรยาว มาตรฐาน

500เมตร เนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 3,000

ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบที่

เทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด
47P,x:542886
y:1499672

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12  โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวก  ด าเนินการก่อสร้างถนนแอส-  - 1,500,000  -  -  - จ านวนถนน  - มีความสะดวก กองช่าง
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการสัญจรไปมา ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิว ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจรและ
 ซอยข้างสถานีอนามัย จราจรกว้าง6.00เมตรยาว มีถนนที่ได้
 บ้านหนองสองห้อง 520เมตรพื้นทางลงหินคลุก มาตรฐาน
 (ประชาคมหนองสองห้อง) บดอัดแน่นหนา0.20เมตร มี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า3,120
ตารางเมตรตามรูปแบบที่
เทศบาลก าหนด

13 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  - ด าเนินการก่อสร้าง  -  -  - 3,000,000  - จ านวน  - วงเวียนถนนมี กองช่าง
หอนาฬิกาวงเวียน    บริเวณวงเวียนถนน   หอนาฬิกาบริเวณวงเวียน หอนาฬิกา   ความสวยงาม
ถนนทางหลวงแผ่นดิน    ให้สวยงาม    ถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่เพิ่มขึ้น
หมายเลข 3313    หมายเลข 3313

   เพื่อเทิดพระเกียรติ
   ในหลวง จ านวน 1 แห่ง  
   ตามรูปแบบที่เทศบาล
   ก าหนด  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างถนน - - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนถนน  - มคีวามสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีตชนดิ ที่เพิ่มขึ้น    ในการสัญจร
ถนนเทศบาลหลวงพอ่สด ถนนเทศบาลหลวงพอ่สด  และมถีนนที่ได้

ขนาดกว้าง 6.00เมตร มาตรฐาน
ยาว 700 เมตรหนา0.05
เมตรเนื้องานไมน่อ้ยกว่า
4,200 ตารางเมตรพร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ
กอ่สร้างตามแบบเทศบาล
ต าบลชัฏปา่หวายก าหนด
ค่าพกิดัN:13.54969952
,E:99.4237245
จุดส้ินสุดN:13.5451154
,E:99.4245593

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน
   6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน

6.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน เพื่ออนุรักษศิ์ลป  - ด าเนินการจัดงาน - - 300,000 300,000 300,000 จ านวน  - ประเพณี กองการศึกษา

แหเ่ทยีนเข้าพรรษา วฒันธรรมอันดี    แหเ่ทยีนเข้าพรรษา ประชาชน แหเ่ทยีน
ในทอ้งถิ่น ที่เข้าร่วม เข้าพรรษาคงอยู่

โครงการ สืบไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด  

 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพนิง่  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง 10,000  - -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

และเผยแพร่ ระบบดิจิตอล    ปฏบิติังาน    ถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล
   ความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า
   16 ล้านพิกเซล
   จ านวน 1 เคร่ือง

2  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โซฟารับแขก  - เพื่อใช้ใน  - ด าเนนิการจัดซ้ือโซฟา 15,000  -  - - 20,000 ส านักปลัดเทศบาล

  การต้อนรับ    รับแขก แบบ 5 ที่นัง่
 ผู้มาติดต่อราชการ    พร้อมโต๊ะกลาง

   จ านวน 1 ชุด

3  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เต็นท์ผ้าใบ  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเต็นท์  -  -  - 120,000 - ส านักปลัดเทศบาล

   ปฏบิติังาน    ผ้าใบหลังใหญ่ ขนาดกว้าง
   4 x 8 x 2.3 เมตร
   หลังละ 20,000 บาท
   จ านวน 6 หลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย           

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะ เกา้อี้  - เพื่อใช้ในการประชุม  - ด าเนนิการจัดซ้ือโต๊ะ  -  -  - 100,000 - ส านักปลัดเทศบาล

และกระดาน    ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน    พร้อมเกา้อี ้และกระดาน
ไวท์บอร์ด    ไวท์บอร์ด ใหก้บัชุมชน

   ทั้ง 8 ชุมชน

5  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ตู้เย็น  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือตู้เย็น  -  - 15,000  - - ส านักปลัดเทศบาล

งานบา้นงานครัว  เคร่ืองใช้ในส านกังาน    ขนาดความจุด 9 คิวบิก๊
   อย่างเพียงพอ    ฟุตเปน็รุ่นที่ได้รับฉลาก

   ประสิทธิภาพเบอร์ 5
 จ านวน 1 ตู้

6  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมูบ่ชูา  - เพื่อใช้ในการเคารพ  - ด าเนนิการจัดซ้ือโต๊ะหมู่  -  - -  - 30,000 ส านักปลัดเทศบาล

   บชูา และจัดกจิกรรม   บชูา ท าด้วยไมสั้ก ขนาด
   ของเทศบาล    ความกว้างของโต๊ะ 9 นิว้

   มฐีานรองโต๊ะหมู ่และมี
   โต๊ะแท่นบชูา 9 ชิน้
   จ านวน 1 ชุด

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อีห้อ้งประชุม  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเกา้อี้ - - 90,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

   ปฏบิติังาน นวมส าหรับใช้ในหอังประชุม
จ านวน 30 ตัว

8  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมูบ่ชูา  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือ - - 40,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

   เคร่ืองใช้ส านกังาน    โต๊ะหมูบ่ชูา จ านวน 1 ชุด
   อย่างเพียงพอ   

9  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์งานบา้น ผ้ามา่นพร้อม  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือและ 68,400 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานครัว อปุกรณ์    เคร่ืองใช้ส านกังาน   ติดต้ังผ้ามา่นบงัแดดศูนย์

   อย่างเพียงพอ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง

เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

10  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โซฟา  - เพื่อใช้ในการจัด  - ด าเนนิการจัดซ้ือโซฟา - - 15,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

   สถานที่ในการฝึก    จ านวน 1 ชุด
  อบรม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด  - เพื่อใช้ในการเดิน  - ด าเนนิการจัดซ้ือ 1,294,000  -  -  - - ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง 12 ที่นัง่ (ดีเซล)    ทางไปราชการและ    รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่
   จัดส่งเอกสาร    ปริมาตรกระบอกสูบ

   ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี
   - มคีอนโซลหลังคนขับ
     ปพูื้นและกรุผนงัโดยรอย
     แยกที่นัง่
   - เปน็รถโดยสารหลังคาสูง
   - มพีนกัพิงสามารถปรับ
     เอนนอนได้หลายระดับ
   - ราคารวมฟิล์มกรองแสง
     เคร่ืองปรับอากาศแล้ว
   จ านวน 1 คัน

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - 120,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ระบบดิจิตอล    ปฏบิติังาน   ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
 (ขาว-ด า)    (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

   แผ่นต่อนาที 

   จ านวน 1 เคร่ือง 

13  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - - 47,000 47,000 ส านักปลัดเทศบาล

   ในส านกังาน    ปรับอากาศ ขนาด
   36,000 บทีียู 
   จ านวน 1 เคร่ือง

14  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 57,200 - 28,600     28,600   - ส านักปลัดเทศบาล

    ในส านกังาน  ปรับอากาศขนาด 18,000
  บทีียู 

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - 40,200 40,200 40,200 - ส านักปลัดเทศบาล

   ในส านกังาน    ปรับอากาศ ขนาด
   30,000 บทีียู 
   จ านวน 1 เคร่ือง

16  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - 42,300 42,300 - ส านักปลัดเทศบาล

   ในส านกังาน    ปรับอากาศ ขนาด
   32,000 บทีียู 
   จ านวน 1 เคร่ือง

17  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 32,400 - - - 32,400 ส านักปลัดเทศบาล

   ในส านกังาน    ปรับอากาศ ขนาด
   24,000 บทีียู 
   จ านวน 1 เคร่ือง

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องวงจรปดิ  - เพื่อรักษาความ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

และเผยแพร่ (CCTV) ปลอดภยัใหก้บั วงจรปดิพร้อมติดต้ัง
ประชาชน

19  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์งานบา้น ผ้ามา่นพร้อม  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือและ - - 200,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

งานครัว อปุกรณ์    เคร่ืองใช้ส านกังาน   ติดต้ังผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์

   อย่างเพียงพอ ทุกหอ้งในส านกังานเทศบาล

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

20  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟ้า ชุดไมค์  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือไมค์หอ้ง - - ๑๘๐,๐๐๐ - - ส านักปลัดเทศบาล

และวิทยุ หอ้งประชุม    ปฏบิติังาน    ประชุมแบบไร้สาย

แบบไร้สาย    จ านวน 1 ชุด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



แบบ ผ 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องถ่ายรูป  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง - - ๔๐,๐๐๐ - - ส านักปลัดเทศบาล

และเผยแพร่    ปฏบิติังาน    ถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว

22  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัร  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ืออปุกรณ์ - 3,500 3,500 - - ส านักปลัดเทศบาล

อเนกประสงค์    ปฏบิติังาน อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์
 (Smart Card (Smart Card Reader)

 Reader)     จ านวน 5 เคร่ือง

23  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เคร่ืองดูดฝุ่น  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 13,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานบา้นงานครัว  เคร่ืองใช้ในส านกังาน    ดูดฝุ่น ขนาดความจุ
   อย่างเพียงพอ    ไมน่อ้ยกว่า 15 ลิตร

   พร้อมอปุกรณ์ครบชุด
  จ านวน 1 เคร่ือง

24  - บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ กล้องวงจรปดิ  - เพื่อรักษาความ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง - 300,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ไฟฟ้าและวิทยุ (CCTV) ปลอดภยัใหก้บั วงจรปดิพร้อมติดต้ัง
ประชาชน    

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองฉีดพ่นน้ า  - เพื่อใหเ้พียงพอ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง -  -  - - 10,000 ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ สะพายหลัง    ต่อการปฏบิติังาน  ฉีดพ่นน้ าชนดิสะพายหลัง (งานป้องกันฯ)

   ภายใน    จ านวน 2 ตัว

26  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์การเกษตร หวัฉีดฟอกไฟเตอร์  - เพื่อใหเ้พียงพอ  - ด าเนนิการจัดซ้ือหวัฉีด 15,000  -  -  - - ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ    ต่อการปฏบิติังาน    ฟอกไฟเตอร์ จ านวน (งานป้องกันฯ)

   ภายใน    1 หวั

27  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า  - เพื่อใช้ในงาน  - ด าเนนิการจัดซ้ือ - - 16,000  - 16,000 ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ ระบบไฟฟ้า    ปอ้งกนัและ    เคร่ืองสูบน้ าระบบไฟฟ้า (งานป้องกันฯ)

   ภายใน   บรรเทาสาธารณภยั    ขนาดไมต่่ ากว่า 5 แรงมา้
   220 โวลต์ และระบบ
   ควบคุม อปุกรณ์ครบชุด
   พร้อมติดต้ัง จ านวน 
   เคร่ือง

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - 28,600 - 28,600 - ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ    ในส านกังาน    ปรับอากาศ ขนาด (งานป้องกันฯ)

   ภายใน    18,000 บทีียู 
   จ านวน 1 เคร่ือง

29  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์งานบา้น เตียงสปงิ  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือ - - 5,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ งานครัว    เคร่ืองใช้ส านกังาน   เตียงสปงิ แบบพับได้ (งานป้องกัน)

   ภายใน    อย่างเพียงพอ     จ านวน 1 ตัว

30  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองตัดแต่ง  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ืองตัด - - 17,500     17,500   - ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ พุ่มไม้    ปฏบิติังาน แต่งพุ่มไม ้ขนาด 29.5 นิว้ (งานปอ้งกนั)
   ภายใน จ านวน 1 เคร่ือง

31  - งานปอ้งกนัและ ครุภณัฑ์ เล่ือยไฟฟ้า  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเล่ือย - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ส านักปลัดเทศบาล

   รักษาความสงบ การกอ่สร้าง    ปฏบิติังาน ไฟฟ้าจ านวน 1 ตัว (งานปอ้งกนั)
   ภายใน

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32  - งานปอ้งกนั ครุภณัฑ์ยาน ซ่อมแซมครุภณัฑ์  - เพื่อปรับปรุงรถ  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 160,000 - 500,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบ พาหนะและขนส่ง โครงการปรับปรุง บรรทุกน้ าใหใ้ช้งาน ทรัพย์สินเพื่อใหใ้ช้งานได้ดี (งานปอ้งกนั)
รถบรรทกุน้ า ได้ดี

33  - งานปอ้งกนั ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า  - เพื่อใช้ในงาน  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - 32,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบ มอเตอร์ไฟฟ้า ปอ้งกนัและบรรเทา สูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (งานปอ้งกนั)
สาธารณภยั จ านวน 2 เคร่ือง 

34  - งานปอ้งกนั ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองดับไฟปา่  - เพื่อใช้ในงาน  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 10,000 - - - 10,000 ส านักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบ แบบ ปอ้งกนัและบรรเทา ฉีดพ่นน้ าส าหรับดับไฟปา่ (งานปอ้งกนั)
เอนกประสงค์ สาธารณภยั ชนดิสะพายหลัง 

จ านวน 2 เคร่ือง

35  - งานปอ้งกนั ครุภณัฑ์ เคร่ืองสูบน้ า  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง ๑๖,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - - ส านักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบ การเกษตร แบบหอยโข่ง    ปฏบิติังาน สูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ (งานปอ้งกนั)

ไฟฟ้าสูบน้ าได้1,130 ลิตร

ต่อนาทีจ านวน 6 เคร่ือง

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36  - งานปอ้งกนั ครุภณัฑ์ กล้องวงจรปดิ  - เพื่อรักษาความ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง - - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบ ไฟฟ้าและวิทยุ (CCTV) ปลอดภยัใหก้บั วงจรปดิพร้อมติดต้ัง (งานปอ้งกนั)

ประชาชน

37  - งานคลัง ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - 80,400 - กองคลัง
ในส านกังาน ปรับอากาศขนาด 30,000

 บทีียู ราคาเคร่ืองละ
 40,200บาท
จ านวน  2   เคร่ือง

38  - งานคลัง คุรภณัฑ์ยาน รถจักยานยนต์  - เพื่อใช้ในการปฏบิติั  - ด าเนนิการจัดซ้ือครุภณัฑ์ - 48,500 - - กองคลัง
พาหนะและข่นส่ง งานส านกังานของ รถจักยานยนต์ ขนาด 110

กองคลัง ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมติั

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39  - งานเคหะและ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตบดิน  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการซ้ือเคร่ืองตบดิน  -  -  - 21,000 - กองช่าง
ชุมชน    ปฏบิติังาน  เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ าหนกั

   เคร่ืองไมต่่ ากว่า 80 กก.
   แรงบดอดัไมน่อ้ยกว่า
   5 ตัน จ านวน 1 เคร่ือง

40  - งานเคหะและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองตัดหญ้า  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการซ้ือเคร่ือง 47,500  - 47,500  - 57,500 กองช่าง
ชุมชน งานบา้นงานครัว    ปฏบิติังาน    ตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

   เปน็แบบสะพาย มขีนาด
   เคร่ืองยนต์ไมน่อ้ยกว่า
   1.5 แรงมา้ ปริมาตร
   กระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า
   30  ซีซี พร้อมใบมดี
   เคร่ืองละ 9,500 บาท 
 จ านวน 5 เคร่ือง

  

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41  - งานเคหะ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองสกดั  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการซ้ือเคร่ือง  -  -  - - 35,000 กองช่าง
และชุมชน คอนกรีต    ปฏบิติังาน    สกดัคอนกรีต ก าลังไฟ 

   ไมน่อ้ยกว่า 1,500 วัตต์
   จ านวน 1 เคร่ือง

42  - งานเคหะ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองปัม๊ลม  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง  -  -  - 40,000 - กองช่าง
และชุมชน    ปฏบิติังาน    ปัม๊ลม ขนาดมอเตอร์

   3 แรงมา้ อตัราการผลิต
   ลม 550 ลิตร/นาที 
   ถังเกบ็ลมขนาด 165 
   ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

43  - งานเคหะ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถตักหนา้ขุดหลัง  - เพื่อใหเ้พียงพอ  - ด าเนนิการจัดซ้ือ  -  - - 3,000,000 3,000,000 กองช่าง
และชุมชน  ต่อการปฏบิติังาน    รถตักหนา้ขุดหลัง 

   ชนดิขับเคล่ือน 4 ล้อ 
   จ านวน 1 คัน
  

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44  - งานเคหะ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า  - เพื่อใหเ้พียงพอ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 15,000  -  -  - - กองช่าง
และชุมชน  ต่อการปฏบิติังาน    สูบน้ า เคร่ืองยนต์ดีเซล

   ขนาด 5 แรงมา้ สูบน้ าได้
   1,100 ลิตรต่อนาที
   จ านวน 1 เคร่ือง

45  - งานเคหะ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองตัดหญ้า  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - - - 13,000  กองช่าง
และชุมชน งานครัว แบบเข็น    ปฏบิติังาน  ตัดหญ้าแบบเข็น 

จ านวน 1 เคร่ือง

46  - งานเคหะ ครุภณัฑ์ ปัม้หอยโขล่ง  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือปัม้หอย - - ๒๖,๘๐๐ ๒๖,๘๐๐ - กองช่าง
และชุมชน การเกษตร ขนาด 5 แรงมา้    ปฏบิติังาน    โขล่ง สูบน้ าได้ 1,000 

   ลิตรต่อนาที ขนาด 5 

   แรงมา้ จ านวน 2 ตัว

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ยาน รถจักรยานยนต์  - เพื่อใช้ในการออก  - ด าเนนิการจัดซ้ือรถ  -  -  - 42,000 - กองสาธารณสุข
พาหนะและขนส่ง    ปฏบิติังานนอก    จักรยานยนต์ ขนาด

   ส านกังาน    120 ซีซี แบบเกยีร์
   ธรรมดา ราคาไมร่วม
 อปุกรณ์และค่าจดทะเบยีน
   จ านวน 1 คัน

48  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์โฆษณา เคร่ืองเสียง  - เพื่อใหเ้พียงพอ  - ด าเนนิการจัดซ้ือ  -  -  - ๔๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุข
และเผยแพร่    ต่อการปฏบิติังาน เคร่ืองเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - 94000 94,000     94,000   - กองสาธารสุข
    ในส านกังาน ปรับอากาศขนาด 36,000

  บทีียู จ านวน 2 เคร่ือง

50  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ไฟฟ้า โทรทัศนแ์อลอดีี  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือโทรทัศน์ - - 26,500 - - กองสาธารณสุข

และวิทยุ (LED TV)    ปฏบิติังาน    แอลอดีี (LED TV) แบบ

แบบSmart TV    Smart TV ขนาด 55 นิว้

   จ านวน 1 เคร่ือง

51  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ือง  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
ออกก าลังกาย    เคร่ืองใช้ส านกังาน   ออกก าลัง ใหก้บัสถานที่

   อย่างเพียงพอ   ออกก าลังกาย

52  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออก  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งบกองทุนไฟฟ้า
ก าลังกาย    เคร่ืองใช้ส านกังาน   ออกก าลัง ใหก้บัสถานที่

   อย่างเพียงพอ   ออกก าลังกาย

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองเล่นสนาม  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - 200,000 200,000 - กองสาธารณสุข
เด็กเล่น    เคร่ืองใช้ส านกังาน    เล่นสนามเด็กเล่น

   อย่างเพียงพอ

54  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ยาน รถจักรยานยนต์  - เพื่อใช้ในการออก  - ด าเนนิการจัดซ้ือรถ 38,000  -  - - - กองสาธารณสุข
พาหนะและขนส่ง    ปฏบิติังานนอก    จักรยานยนต์ ขนาด

   ส านกังาน    110 ซีซี แบบเกยีร์
   ธรรมดา ราคาไมร่วม
   อปุกรณ์และค่าจดทะเบยีน
   จ านวน 1 คัน

55  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ือง  - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง ๒๐๐,๐๐๐ - - - - กองสาธารณสุข
ออกก าลังกาย    เคร่ืองใช้ส านกังาน   ออกก าลัง ใหก้บัสถานที่

   อย่างเพียงพอ   ออกก าลังกายในเขต
  เทศบาล

แบบ ผ 03

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ยาน โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงรถ  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 500,000 - กองสาธารณสุข
พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ บรรทุกขยะใหใ้ช้งาน ทรัพย์สินเพื่อใหใ้ช้งานได้ดี

ค่าบ ารุงรักษาและ ได้ดี
ปรับปรุงครุภณัฑ์

57  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออก  - เพื่อใหม้เีคร่ืองออก  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - - 200,000 - กองสาธารณสุข
ก าลังกาย ก าลังกายอย่าง เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  เพียงพอ

58  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 56,000 - - 28,000   28,000  กองสาธารสุข
    ในส านกังาน ปรับอากาศขนาด18,000

  บทีียู จ านวน 1 เคร่ือง

59  - งานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง 37,400 - - - - กองสาธารสุข
    ในส านกังาน ปรับอากาศขนาด24,000

  บทีียู จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60  - การศึกษา ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อใช้ปรับอากาศ  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - 28,000     28,000   - กองการศึกษา
   ในส านกังาน ปรับอากาศขนาด 18,000

  บทีียู จ านวน 1 เคร่ือง 

61  - การศึกษา ครุภณัฑ์งานบา้น โต๊ะโรงอาหาร  - เพื่อใช้ในการ  -  ด าเนนิการจัดซ้ือโต๊ะ- - - 27,000 - - กองศึกษา
งานครัว และมา้นัง่ยาว    ปฏบิติังาน โรงอาหารขนาดความกว้าง

60 ซม.ยาว 120ซม.สูง 75
ซม.และมา้นัง่ยาวขนาดความ
กว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม.
สูง 45 ซม.จ านวน 10 ชุด

62  - การศึกษา ครุภณัฑ์งานบา้น โต๊ะ-เก้าอี้  - เพื่อใช้ในการ  - ด าเนนิการจัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้ - - 20,000 20,000 - กองศึกษา
งานครัว สนาม    ปฏบิติังาน สนามศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

63  - การศึกษา ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองเล่นสนาม  - เพื่อใหเ้ด็กมเีคร่ือง  - ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ือง - - - 200,000 200,000 กองศึกษา
เด็กเล่น เล่นสนามเด็กเล่น เล่นสนามเด็กเล่น

   อย่างเพียงพอ

แบบ ผ 03

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย           

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64  - การศึกษา ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องวงจรปดิ  - เพื่อรักษาความ  - ด าเนนิการจัดซ้ือกล้อง - 50,000 - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ (CCTV) ปลอดภยัใหก้บั วงจรปดิพร้อมติดต้ัง

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย           
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



๓๑๖ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้ น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๓๑๗ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๑๙ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 



๓๒๐ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
 
 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



๓๒๒ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
 เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต 
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ 
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๓๒๓ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๓๒๔ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๓๒๕ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

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

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล า้
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพฒันา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพฒันา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 

        
  

รวม           

   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



๓๒๗ 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



๓๒๙ 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีใ นพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 

๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 40,000 

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ 20,000 

๕ โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาดปลอดภัย(Clean Food 
Good Taste) 

30,000 

๖ โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 50,000 

๗ โครงการถนนปลอดถังขยะ 30,000 

๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 20,000 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐ 25,000 

๑๐ 
โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน 

50,000 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (แยกนาคผง) 196,000 

๑๒ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 1 (แยกบ้านครู
พล) 

440,000 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอยบ้านป้าแป้ 500,000 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยสันติธรรม 130,000 

 


