
แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและรักษาความปลอดภัย
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.3  แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ด าเนินการเพื่อรองรับการ 5,390,000 5,590,000 5,790,000 5,990,000 6,190,000 ร้อยละร้อยของ ผู้สูงอายุมี ส านักปลัดฯ
หลักประกันด้านรายได้ใหแ้ก่ ความเดือดร้อนใหแ้ก่ จัดสวสัดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ ผู้สูงอายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป ที่มี ที่ดีขึ้น

คุณสมบติัครบถ้วนตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ยเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.
พ.ศ. 2552และได้ขึ้น
ทะเบยีนขอรับเงินไว้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด   

(KPI)



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและรักษาความปลอดภัย
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.3  แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ด าเนินการจัดสวสัดิการเบี้ย 1,164,000 1,264,000 1,364,000 1,464,000 1,564,000 ร้อยละร้อยของ ผู้พกิารมี ส านักปลัดฯ
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิ ความเดือดร้อนใหแ้ก่ ความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่ จ านวนผู้พกิาร คุณภาพชีวติ
การทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและ ผู้พกิาร มีสิทธติามหลักเกณฑ์ที่ ที่ดีขึ้น
ทพุพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พกิาร) ก าหนดได้แสดงความจ านง

โดยการขอขึ้นทะเบยีนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพกิาร

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ 02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและรักษาความปลอดภัย
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล

7.3  แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ด าเนินการเพื่อรองรับการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละร้อยของ ผู้ปว่ยเอดส์มี ส านักปลัดฯ
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย ความเดือดร้อนใหแ้ก่ สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย จ านวนผู้ปว่ย คุณภาพชีวติที่
เอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์) ผู้ปว่ยเอดส์ เอดส์ใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ที่ เอดส์ ดีขึ้น

แพทย์ได้รับรองและท าการ
วนิิจฉัยและมีความเปน็อยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาด
ผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 02

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

8.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การ ประชาชนทราบเส้นทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปา้ย ท าให้ ส านักปลัดฯ
การทอ่งเที่ยว ประชาสัมพนัธแ์หล่ง และแหล่งทอ่งเที่ยวใน ปชส. นักทอ่งเที่ยวรู้จัก

ทอ่งเที่ยวในจังหวดั จังหวดัราชบรีุ เส้นทางและ
ราชบรีุ สถานที่

ทอ่งเที่ยว

2 โครงการจัดท าปา้ยบอกระยะทาง เพื่อใหท้ราบระยะทาง จัดท าปา้ยบอกทาง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนปา้ย มีนักทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ
ในการเดินทาง บอกระยะทาง เพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด   

(KPI)



แบบ ผ 02

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

8.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการ "Running Sunset เพื่อส่งเสริมการออก ด าเนินการจัดการวิง่เพื่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ประชาชนได้มี ส านักปลัดฯ
at Pawai" ก าลังกาย ประชาสัมพนัธป์ระวติัความ ผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมในการวิง่

เปน็มาของอ่างเก็บน้ าบา้น มีสุขภาพร่างกาย
ชัฏปา่หวาย แข็งแรง

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



  



แบบ ผ02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
       2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน ด าเนินการก่อสร้างถนน 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยบา้นปา้แป้ การสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น ที่ได้มาตรฐาน การสัญจรและ
ปา้แป ้ขนาดกวา้ง 4.00 เพิ่มขึ้น มีถนนที่ได้
เมตร ยาว 94 เมตร หนา มาตรฐาน 
0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อย
กวา่ 376 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด ค่าพกิัด 47P,
x:546483,y:1497805

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนินการก่อสร้างถนน 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 จ านวนถนนที่ มีความสะดวกใน กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี

เทศบาล 7/1 หมู่ที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร ถนนที่ได้
ต.ปา่หวาย อ.สวนผ้ึง ยาว 1,950 เมตร   มาตรฐาน
จ.ราชบรีุ หนา 0.05 เมตร พื้นทางลง
(ประชาคมหนองสองหอ้ง) หนิคลุกหนา 0.20 มีเนื้องาน

ไม่น้อยกวา่ 1,750 ตรม.
ตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย            

     (ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนินการก่อสร้างถนน 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาลภราดร ฟาร์ม กวา้ง 6.00 เมตร ถนนที่ได้
(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ยาว 500.00 เมตร มาตรฐาน

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร
ตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย            

     (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนินการก่อสร้างถนน 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาด ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาลซอย 5/5 ข้างบา้น กวา้ง 5.00 เมตร ถนนที่ได้
เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 ยาว 550.00 เมตร มาตรฐาน
ต.ปา่หวาย อ.สวนผ้ึง หนาเฉล่ีย 0.20เมตร พื้นที่
จ.ราชบรีุ ทางลงหนิคลุกบดอัดแน่น 
(ประชาคมหว้ยทรายทอง) หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 2,750 ตารางเมตร
ตามรูปแบบที่เทศบาล
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย            

     (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวก ด าเนินการปรับปรุงถนน 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา รอบอ่างเก็บน้ า ขนาดกวา้ง ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
รอบอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 1 6.00 เมตร ยาว 750.00 ถนนที่ได้
ต าบลทา่เคย อ าเภอสวนผ้ึง เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน
จังหวดัราชบรีุ เนื้องานไม่น้อยกวา่ 4,500
(ประชาคมร่วมใจพฒันา) ตารางเมตร ตามรูปแบบที่

เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย            

     (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ในการสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาลข้างอนามัยทา่เคย เทศบาลข้างอนามยัท่าเคย ถนนที่ได้

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร มาตรฐาน
ยาว 650 เมตร หนา 0.15

เมตร เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 

3,900 ตารางเมตรพร้อมปา้ย

ประชาสัมพันธ์โครงการกอ่สร้าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด ค่าพิกดั

N:13.5445463,E:99.419

9640 จุดส้ินสุดN:13.5399

370,E:99.4205507

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย            

     (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาลศาลเจ้าเอสวี เทศบาลศาลเจ้าเอสวี ขนาด ถนนที่ได้

ความกว้าง 6.00 เมตร มาตรฐาน
ยาว 650 เมตร หนา 0.15 

เมตร เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 

3,900 ตารางเมตรพร้อมปา้ย

ประชาสัมพันธ์โครงการกอ่สร้าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด ค่าพิกดั

N:13.5448009,E:99.4233

171 จุดส้ินสุดN:13.54196

54 E:99.4230482

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาล (ทางเข้าวดัศิลาลอย) เทศบาล(ทางเข้าวัดศิลาลอย) ถนนที่ได้

ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร มาตรฐาน
ยาว 700 เมตร เนือ้งานไมน่อ้ย

กว่า 3,500 ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบที่เทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพิกดั 47P x:549505,

y:1497702

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาล (เส้นแยกวดั เทศบาล (เส้นแยกวัดหว้ยทราย ถนนที่ได้
หว้ยทรายทองถึงสุดเขต ทองถึงสุดเขตเทศบาล) ขนาด มาตรฐาน
เทศบาล) ความกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร เนือ้งานไมน่อ้ย

กว่า 2,100 ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบที่เทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพิกดั 47P x:547734,

y:1499090

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและมี
เทศบาล (สายบา้นผู้ใหญ่สิน เทศบาล (สายบา้นผู้ใหญ่สิน ถนนที่ได้
แขกวดั เชื่อมต่อสายบา้น แขกวัด เชือ่มต่อสายบา้นลุงบนิ) มาตรฐาน
ลุงบนิ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร เนือ้งานไมน่อ้ย

กว่า 3,000 ตารางเมตรพร้อม

ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบที่เทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวายก าหนด

ค่าพิกดั 47P,x:547386,

y:1499254

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อใหผู้้มารับชม ด าเนนิการกอ่สร้างสนามกฬีา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนสนาม ประชาชนมีที่ กองช่าง
พร้อมอัฒจันทร์ กีฬามีสถานที่ใน พร้อมอฒัจันทร์ตามแบบ กีฬาและที่นั่ง สนามกีฬาและมี

การนั่งดูการ มาตรฐานของการกฬีาแหง่ อัฒจันทร์ที่ ที่นั่งชมมีการ
แข่งขัน ประเทศไทย(ระดับอ าเภอ) เพิ่มขึ้น แข่งขันกีฬาในร่ม

ขนาดความกว้าง 80 เมตร และมีความเปน็
ยาว 90 เมตรพร้อมปา้ย ระเบยีบเรียบร้อย
ประชาสัมพันธ์โครงการกอ่สร้าง

ตามแบบมาตรฐานของการกฬีา

แหง่ประเทศไทยก าหนดค่าพิกดั

47P,x:547644,y:1498914

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและ
เทศบาล(ซอย7/3) เทศบาล(ซอย7/3)ขนาดกว้าง มีถนนที่ได้

6.00 เมตร ยาว 500 เมตร มาตรฐาน
เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 3,000 

ตารางเมตร พร้อมปา้ยประชา-

สัมพันธ์โครงการ กอ่สร้างตาม

แบบที่เทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด 47P,

x:542886 y:1499672

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา เพื่อปรับปรุง ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
วงเวยีนถนนทางหลวงแผ่นดิน ภมูิทศัน์บริเวณ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิว ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและ
หมายเลข 3313 วงเวยีนถนนให้ จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว มีถนนที่ได้

สวยงาม 520 เมตร พื้นทางลงหนิคลุก มาตรฐาน
บดอดัแนน่หนา 0.20 เมตร

มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,120 ตรม.

ตามรูปแบบที่เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนถนน มีความสะดวกใน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ที่เพิ่มขึ้น การสัญจรและ
เทศบาลหลวงพอ่สด เทศบาลหลวงพ่อสด ขนาดกว้าง มีถนนที่ได้

6.00 เมตร ยาว 700 เมตร มาตรฐาน
หนา 0.05 เมตร เนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 4,200 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์

โครงการ กอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

 ค่าพิกดั N:13.54969952,

E:99.4237245 จุดส้ินสุด

N:13.5451154,
E:99.4245593

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างเส้นทาง เพื่อความสะดวก ด าเนนิการกอ่สร้างเส้นทาง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนทาง มีความสะดวก กองช่าง
จักรยาน(ชนิดแอสฟลัทติ์ก ในการสัญจรไปมา จักรยานรอบอา่งเกบ็น้ าบา้น จักรยานที่ ในการสัญจร งบประมาณ
คอนกรีต) ถนนเทศบาลรอบ ชัฏปา่หวายแบบแอสฟัล์ติก เพิ่มขึ้น ไปมา ทอ่งเที่ยวและ
อ่างเก็บน้ าบา้นชัฏปา่หวาย คอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 กีฬาจ.ราชบรีุ

เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา

0.05 เมตร พร้อมเส้นจราจร

เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 6,750

ตารางเมตร ปา้ยประชาสัมพันธ์

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการติดต้ังโคมไฟ เพื่อเพิ่มความ ด าเนนิการติดต้ังโคมไฟ 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 จ านวน มีความสะดวก กองช่าง

สาธารณะรอบอ่างเก็บน้ า ปลอดภยัในการ สาธารณะรอบอา่งเกบ็น้ าบา้น โคมไฟที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร งบประมาณ

บา้นชัฏปา่หวาย สัญจรไปมา ชัฏปา่หวาย เสาไฟพร้อมโคมไฟ ไปมา ทอ่งเที่ยวและ
ความสูง 6.00 เมตร ระบบ กีฬาจ.ราชบรีุ
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน

29 ชุด ตามแบบที่เทศบาล

ต าบลบา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการพฒันาโครงสร้าง เพื่อพฒันาแหล่ง ด าเนนิการพัฒนาโครงสร้าง 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 ประชาชน มีความสะดวก กองช่าง
พื้นฐานและปรับปรุงภมูิทศัน์ ทอ่งเที่ยวและ พื้นฐานและปรับปรุงภมูทิัศน์ ร้อยละ 90 ในการสัญจร งบประมาณ
แหล่งทอ่งเที่ยวรองรับการ พฒันาโครงสร้าง แหล่งท่องเที่ยวรองรับการ มีสถานที่พกัผ่อน มีแหล่งทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวและ
ทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา จังหวดั พื้นฐาน สาธารณูปโภคท่องเที่ยวเชิงกฬีา จังหวัดราชบรีุ และสถานที่ มีสถานที่ กีฬาจ.ราชบรีุ
ราชบรีุ และสาธารณูปการ โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย

คอนกรีต(ชนดิรีไซต์กล้ิง) ถนน เพิ่มขึ้น
เทศบาลรอบอา่งเกบ็น้ าบา้น

ชัฏปา่หวาย ขนาดกว้าง 7.00

เมตร ยาว 4,500 เมตร 

หนา - เมตร พร้อมเส้นจราจร

เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 31,500

ตารางเมตรและไฟฟ้าส่องสว่าง

จ านวน 71 ต้นและอปุกรณ์

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล
บา้นชัฏปา่หวายก าหนดและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนดและ
กอ่สร้างเส้นทางจักรยาน(ชนดิ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนน

เทศบาลรอบอา่งเกบ็น้ าบา้น

ชัฏปา่หวาย ขนาดกว้าง 1.50

เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 

0.05 เมตร พร้อมเส้นจราจร

เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 6,750

ตารางเมตร ปา้ยประชาสัมพันธ์

โครงการกอ่สร้างตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นชัฏปา่หวาย

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่ มีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน การสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน เพิ่มขึ้น ในการสัญจร
เทศบาล ทางเข้าวดัศิลาลอย เทศบาลทางเข้าวัดศิลาลอย ไปมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

270 เมตร หนา 0.05 เมตร

เนือ้งานไมน่อ้ยกว่า 1,350 ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างฝายคอนกรีต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝาย มีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมา เสริมเหล็ก (ชนดิรถผ่าน) ชุมชน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร
(ชนิดรถผ่าน) หว้ยทรายทอง 2 ขนาดกว้าง ไปมา
ชุมชนหว้ยทรายทอง 2 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

ความสูงสันฝายไมน่อ้ยกว่า 2.00

เมตร หนา 0.12 เมตร เนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 288 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนน มีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน การสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร
เทศบาลข้างโรงพยาบาล เทศบาลข้างโรงพยาบาลส่งเสริม ไปมา
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทา่เคย สุขภาพต าบลท่าเคย ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว 950 เมตร

หนา 0.05 เมตร เนือ้งานไมน่อ้ย

กว่า 5,700 ตารางเมตร พร้อม

ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน มีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน การสัญจรไปมา เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5/3 ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร
เทศบาล 5/3 ซอยเข้าบา้น ซอยเช้าบา้นผู้ใหญ่สิน ขนาดกว้าง ไปมา
ผู้ใหญ่สิน 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร 

หนา 0.15 เมตร เนือ้งานไมน่อ้ย

กว่า 920 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพันธ์โครงการ กอ่สร้าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้น

ชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ด าเนนิการกอ่สร้างถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน มีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน การสัญจรไปมา แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน ที่เพิ่มขึ้น ในการสัญจร
เทศบาลทางเข้าศาลเจ้าแม่ เทศบาลทางเข้าศาลเจ้าแมก่วนอมิ ไปมา
กวนอิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 170

เมตร หนา 0.05 เมตร เนือ้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 1,020 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ

กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบล

บา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แบบ ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใหน้ักเรียน ด าเนนิการกอ่สร้างลานกฬีา 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชน นักเรียน กองช่าง
ประสงค์ (สนามหญ้าเทยีม) เยาวชน ประชาชน เอนกประสงค์ (สนามหญ้า ร้อยละ80 เยาวชน

ได้ใช้เปน็สถานที่ เทียม) ขนาดความกว้าง 22 มีสนามกีฬาใช้ ประชาชนได้ใช้
ออกก าลังกายและ เมตร ยาว 42 เมตร มพีื้นที่ ส าหรับออก เปน็สถานที่ออก
เล่นกีฬา สนาม 924 ตารางเมตร ก าลังกาย ก าลังกายและ

กอ่สร้างตามแบบที่เทศบาล เล่นกีฬา
ต าบลบา้นชัฏปา่หวายก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

    ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 กองศึกษา
18,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

54 การศึกษา ครุภณัฑ์งานบา้น โต๊ะโรงอาหารและม้านั่งยาว ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะโรงอาหาร ขนาดความ 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 กองศึกษา
งานครัว กวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร

สูง 75 เซนติเมตรและม้านั่งยาวขนาด
ความกวา้ง 30 เซนติเมตร ยาว 120 
เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร จ านวน 
10 ชุด

55 การศึกษา ครุภณัฑ์งานบา้น โต๊ะ-เก้าอี้ สนาม ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ สนามศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองศึกษา
งานครัว พฒันาเด็กเล็ก

56 การศึกษา ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
                   เปา้หมาย                  

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย



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. ๒๕๖6 – ๒๕70)   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 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



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)  

 
 
 
 



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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  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 



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
ท้องถิ่นห้าปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน 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
ท้องถิ่นห้าปี
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
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



  

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)  



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 

 
  



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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  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. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ยุทธศาสตร ์อปท.  
ในเขตจงัหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

        

  

๒. ด้านด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

๓.  ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

        

  

๔.  ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

        

  

5. ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

        

  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 
   

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 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- 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) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

(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 



   (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) 

10,000 

๖ โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 10,000 

๗ โครงการตาวิเศษ 50,000 

๘ โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก 20,000 

๙ โครงการท าความสะอาดท่อระบายน้ า 10,000 

๑๐ โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 100,000 

๑๑ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าประปาและมิเตอร์ประปา 160,000 

๑๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล(ซอยบ้านนายสมเดช 
ไพบูลย์) 

261,000 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล(ซอยหลังวัดห้วยทราย
ทอง ซอยบ้านุงประยงค์ ผิวนวล) 

313,200 

 


