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เทศบาลตําบลหวยกระเจา
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๑๕๖ หมูที่ ๖ ตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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ประกาศเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
-------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
เพื่ อแก ไขป ญ หาความเดื อดร อนและความต องการของประชาชนในพื้ น ที่ ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดเสร็จเรียบรอยแลว
อาศัย อํานาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 24 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 17 (4) เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

คํานํา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ (๙)
และพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส ว นทองถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได กําหนดให องคกรปกครองส ว นทอ งถิ่น มีอํานาจและหน าที่ ในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาทองถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น จั ด ประชุมประชาคมทองถิ่น ส ว นราชการ และรั ฐ วิส าหกิจ ที่เกี่ย วของ เพื่อแจ ง
แนวทางพัฒนาทองถิ่น รับทราบป ญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมายดั ง กล า ว จึ ง ต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะ
ผูบริหารหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น
เทศบาลตําบลหว ยกระเจา จึ งหวังเปน อย างยิ่ งว าแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริงตอไป

(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

๑๘ – ๒๗

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

๖๘ – ๒๐๙

สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรองคปกครองสวนทองถิ่น

๒๒๕ – ๒๔๒

สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปสูการปฏิบัติ

๖๘ – ๒๐๙

สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลสรุปผล

๖๘ – ๒๐๙

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

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
**************************************************

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ที่ตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ตําบลหวยกระเจา ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานซอง
หมูที่ 2 บานหวยกระเจา
หมูที่ 3 บานหวยกระเจา
หมูที่ 4 บานดงตาอินทร
หมูที่ 5 บานเขากรวด
หมูที่ 6 บานหัวอาง
หมูที่ 7 บานเขาศาลา
หมูที่ 8 บานทัพพระยา
หมูที่ 9 บานไผงาม
หมูที่ 10 บานอุดมสุข
หมูที่ 11 บานพะยอมงาม
หมูที่ 12 บานพะยอมงาม
หมูที่ 13 บานกรอกฟาสาธุการ
หมูที่ 14 บานทุงใหญ
หมูที่ 15 บานไพรงาม
หมูที่ 16 บานดอน
หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
หมูที่ 18 บานโกรกแสลบ
หมูที่ 19 บานทุงคูณ
หมูที่ 20 บานทุงประดู
หมูที่ 21 บานดอนสวาง
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2
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
(ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551)
ตั้งอยูเลขที่ 156 หมูที่ 6 ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
- โทรศัพท 034 – 677 – 285
- โทรสาร 034 – 677 - 286
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป สวนใหญเปนที่ราบ ปาเขาเหมาะสําหรับใชในการทํานา ทําไร และการเลี้ยง
สัตว เชน การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และไกพื้นเมือง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพการณที่ทรัพยากรปาไมถูกทําลายไปมากมีผลกระทบตอดุลภาพทางธรรมชาติเกิด
ภาวะอากาศวิปริต ฝนไมตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แหงแลง หนารอนจะรอนจัด ชวงกลางวันถึงค่ําอากาศจะ
รอนอบอาว สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแหงแลง

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย 75 % ลักษณะดินในพื้นที่เปนดินเหนียวประมาณ
25 %
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
มีแหลงน้าํ สําหรับ อุปโภค-บริโภค จํานวน 1 แหง คือ อางเก็บน้ําหนองนาทะเล เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและดําเนินการดําเนินปรับปรุงขึ้นใหม ซึง่ อยูใ นความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และมีแหลง
น้ําธรรมชาติดังนี้
อางเก็บน้ํา
2 แหง (อางเก็บน้ําหนองนาทะเล , อางเก็บน้ําเขาชองอินทรีย)
ประปาเทศบาล 1 แหง (จายน้ํา หมูที่ 2,3,4,6)
ประปาหมูบาน 11 แหง (หมู 1,5,7,8,10,11,12,14,15,17,18)
บอบาดาล
13 แหง
สระน้าํ
5 แหง
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตเทศบาลไมมีปาไม แตมตี นไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมยนื ตน ผลัดใบ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
เทศบาลตําบลหวยกระเจามีทั้งหมด 21 หมูบ าน แบงเขตการปกครองออเปน 2 เขต คือ
เขต 1 ประกอบดวย
หมูที่ 2 , หมูที่ 3(บางสวน) , หมูที่ 4 , หมูที่ 6 , หมูที่ 8 , หมูที่ 14 , หมูที่ 17
เขต 2 ประกอบดวย
หมูที่ 1 , หมูที่ 5 , หมูที่ 9 , หมูท1ี่ 0 , หมูที่ 11 , หมูท ี่ 12 , หมูที่ 13 , หมูที่ 15 , หมูที่ 16 , หมูที่ 18
หมูที่ 20 , หมูที่ 21 , หมูที่ 3(บางสวน)
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2.1 เขตการปกครอง
“หวยกระเจา” แตเดิมอยูในเขตการปกครองทองที่ของอําเภอพนมทวน เปนตําบลที่เกิดขึ้นตั้งแต
ปลายรัชกาลที่ 6 โดยมีนายปน ใครครวญ หรือขุนกระเจนเขต เปนกํานันคนแรกของตําบลหวยกระเจา ตอมาไดมี
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537 โดยแบงพื้นที่ของอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งขึ้นเปนกิ่งอําเภอหวยกระเจา ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2537 มีเขตการปกครอง รวม 4 ตําบล ประกอบดวย
ตําบลดอนแสลบ ตําบลวังไผ ตําบลสระลงเรือและตําบลหวยกระเจา โดยกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งเปน
องคการบริหารสวนตําบลหวยกระเจา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และยกฐานะเปนเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนเทศบาลตําบลหนึ่งในจํานวน 2 เทศบาลตําบล
2 องคการบริหารสวนตําบล ของอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยูทางทิ ศใตของอําเภอหวยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยูหางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. เทศบาลตําบลหวยกระเจา มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,750 ไร
อาณาเขตของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย

แผนที่ตําบลหวยกระเจา
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3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร

ประชากรในตํ า บลห ว ยกระเจามี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 8,952 คน แยกเป น ชายจํ า นวน 4,407 คน
หญิง 4,545 คน จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,209 ครัวเรือน แยกเปน

หมูที่

ชื่อหมูบาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บานซอง
บานหวยกระเจา
บานหวยกระเจา
บานดงตาอินทร
บานเขากรวด
บานหัวอาง
บานเขาศาลา
บานทัพพระยา
บานไผงาม
บานอุดมสุข
บานทุงมังกระหรา
บานพะยอมงาม
บานกรอกฟาสาธุการ
บานทุงใหญ
บานไพรงาม
บานดอน
บานโกรกสมอ
บานโกรกแสลบ
บานทุงคูณ
บานทุงประดู
บานดอนสวาง
รวมทั้งสิ้น

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ครัวเรือน
(หลังคนเรือน)

204
359
376
257
167
416
259
282
221
206
169
170
102
244
169
75
138
161
121
110
158
4,407

211
389
383
255
159
402
278
266
232
220
166
182
113
259
182
118
122
157
136
141
173
4,545

415
748
759
512
326
818
537
548
453
426
335
352
215
189
351
119
260
318
257
251
331
8,952

122
309
367
175
100
400
154
174
132
155
104
94
77
189
104
75
123
110
82
71
92
3,209

(ขอมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
กลุมอายุ
ต่ํากวา 18 ป
18 – 60 ป
อายุมากกวา 60 ป
รวม

ชาย
1,006
2,826
575
4,407

จํานวนประชากร
หญิง
963
2,868
714
4,545

รวม
1,969
5,694
1,294
8,952

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ตําบลหวยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 7 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานอนุบาลหวยกระเจา
2. โรงเรียนบานซอง
3. โรงเรียนบานไพรงาม
4. โรงเรียนบานเขากรวด
5. โรงเรียนบานเขาศาลา
6. โรงเรียนบานทุงมังกะหรา
7. โรงเรียนบานทัพพระยา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยกระเจา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก
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4.1.1 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัดจํานวน 11 แหง ดังนี้
1. วัดหวยกระเจา
2. วัดซองสาธุการ(วัดบานซอง)
3. วัดทัพพระยา
4. วัดพยอมงาม
5. วัดไผงาม
6. วัดสวนมะมวง
7. วัดไพรงาม
8. วัดเขากรวด
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษไพบูลย
- สํานักสงฆ 1 แหง ไดแก
สํานักสงฆทุงใหญ
4.2 สาธารณสุข
ตําบลหวยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง แบงเขตดังนี้
(1) โรงพยาบาลหวยกระเจาฯดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมูที่ 2 บานหวยกระเจา
1.2 หมูที่ 3 บานหวยกระเจา
1.3 หมูที่ 4 บานดงตาอินทร
1.4 หมูที่ 6 บานหัวอาง
1.5 หมูที่ 9 บานไผงาม
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(1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทัพพระยา ดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมูที่ 8 บานทัพพระยา
1.2 หมูที่ 10 บานอุดมสุข
1.3 หมูที่ 14 บานทุงใหญ
1.4 หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
1.5 หมูที่ 18 บานโกรกแสลบ
1.6 หมูที่ 19 บานทุงคูณ
(2 ) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไพรงาม ดูแลพื้นที่ดังนี้
2.1 หมูที่ 1 บานซอง
2.2 หมูที่ 5 บานเขากรวด
2.3 หมูที่ 7 บานเขาศาลา
2.4 หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา
2.5 หมูที่ 12 บานพยอมงาม
2.6 หมูที่ 13 บานกรอกฟาสาธุการ
2.7 หมูที่ 15 บานไพรงาม
2.8 หมูที่ 16 บานดอน
2.9 หมูที่ 20 บานทุงประดู
2.10 หมูที่ 21 บานดอนสวาง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100%
4.3 อาชญากรรม
ตําบลหวยกระเจาอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรหวยกระเจา ประกอบกับแตละหมูบาน
มีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับ
ทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยูในระดับนอย
4.4 ยาเสพติด
ตํ า บลห ว ยกระเจาประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ทํ า ให มี ป ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
พอสมควร แตเนื่องจากพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรหวยกระเจา คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแส
ผูกระทําผิดอยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลัง
สําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห
เทศบาลได ดํ า เนิ น การด า นสั ง คมสงเคราะห ดํ า เนิ น การจ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ให กั บ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร
และผูปว ยเอดส รั บ ลงทะเบีย นและประสานโครงการเงิ น อุ ดหนุน เพื่ อการเลี้ย งดูเด็กแรกเกิ ด ประสานการรับ
บัตรผูพิการ

5.ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง จํานวน 3 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงแผนดินสายบอพลอย – อูทอง หมายเลข 3342
2. ถนนลาดยางของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3363 สายดอนแสลบ – ชองดาน
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายบานซอง - พนมทวน
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5.2 การโทรคมนาคม
- มีตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 10 ตู

5.3 การไฟฟา

- ชาวบานในตําบลหวยกระเจาที่มีไฟฟาใช 2,982 ครัวเรือน หรือประมาณ 90%

5.4 การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปาของเทศบาล 2,985 ครัวเรือน

5.5 แหลงน้ําธรรมชาติ

- บึง , หนอง 1 แหง(อางเก็บน้ําหนองนาทะเล)

5.6 แหลงน้ําที่สรางขึ้นและใชการได
-

ฝาย
บอน้ําตื้น
บอบาดาล
ระบบประปา
อางเก็บน้ํา
สระน้ํา

จํานวน
3 แหง
จํานวน 85 แหง
จํานวน 10 แหง
จํานวน 15 แหง
จํานวน
4 แหง
จํานวน 19 แหง

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การประกอบอาชีพ

ประชากรตําบลหวยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และอาชีพรับจางและ
คาขาย เปนตน
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตําบลหวยกระเจา จําแนกตามครัวเรือนทั้งตําบลมี
ดังตอไปนี้
ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอยางเดียวมีประมาณรอยละ 4.44 ของจํานวนครัวเรือนทั้ง
ตําบล โดยแบงออกเปน
1. อาชีพรับจาง มีประมาณ รอยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณรอยละ 95.56 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งตําบล โดยแบงออกเปน
1. รับจางและเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและคาขาย มีประมาณรอยละ 2.35
6.1.1 การเกษตรกรรม
ตําบลหวยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 70,756 ไร แบงเปน
- ที่นา
25,533 ไร
- ที่ไร
45,223 ไร
เกษตรกรปลูกพืชไรที่สําคัญไดแก
1. ปลูกขาว
25,533 ไร
2. ยูคาลิปตัส
2,113 ไร
3.ปาลมน้ํามัน
950 ไร

4. ปลูกมันสําปะหลัง
5. ปลูกออย
6. พริก
7. มันเทศ
8. งาดํา
9.ยางพารา

20,789 ไร
21,225 ไร
41
ไร
105 ไร
100 ไร
410 ไร
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พื้นที่วางเปลา จํานวน 2,471 ไร
6.1.2 การปศุสัตว
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตวไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปดไข เปดเทศ ไกเนื้อ
ไกพื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจํานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือวาเปนตําบลที่มีจํานวนโคมากที่สุดใน
ประเทศไทย
6.1.3 แรงงาน
จํานวนประชากรในวัยแรงงานของตําบลหวยกระเจา พบวาเปนแรงงานในครัวเรือนรองลงมา
ไดแก แรงงานจางมาจากเพื่อนบานและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตําบลใกลเคยซึ่งไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
และวางเวนจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการคาขาย
รับจางทั่วไปและรับราชการ สวนแรงงานที่เหลือเปนแรงงานที่มีการวางงาน สตรีวัยเจริญพันธที่มีภาวะในการเลี้ยง
ดู แลทารก ส ว นการเคลื่อนยายออกของแรงงานตํ าบลห วยกระเจา ไปยั งที่ตาง ๆ สวนมากจะไปรั บจ างในภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ เปนการรับจางเปนชาง , กรรมกร, งานบาน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนยายออกทั้งแบบถาวรและ
แบบชั่วคราว
6.1.4 ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตําบลหวยกระเจา พ.ศ. 2558 มีดังนี้
- ปลูกออย
ใหผลผลิตเฉลี่ย
10,000 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกมันสําปะหลัง
ใหผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกขาว
ใหผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร
นอกจากนี้ตําบลหวยกระเจา มีการเลี้ยงสัตวจากสถิติการเลี้ยงสัตวของตําบลหวยกระเจา
พ.ศ. 2559 มีดังนี้
- ไกเนื้อ
ประมาณ
140,063 ตัว
- ไกพื้นเมือง
ประมาณ
16,897 ตัว
- ไกไข
ประมาณ
37 ตัว
- เปดเทศ
ประมาณ
590 ตัว
- โค
ประมาณ
7, 674 ตัว
- กระบือ
ประมาณ
113 ตัว
- สุกร
ประมาณ
6,459 ตัว
- แพะ
ประมาณ
231 ตัว
- แกะ
ประมาณ
370 ตัว
6.1.5 รายได
จากสถิติรายไดการประกอบอาชีพของตําบลหวยกระเจาใน ป 2558 มีดังนี้
- รายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 130,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพคาขาย
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 100,000 บาท/ป

- รายไดจากการประกอบอาชีพรับราชการ
- รายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง
- รายไดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว

เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 108,000 บาท/ป
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 70,000 บาท/ป
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 150,000 บาท/ป

10

6.2 หนวยธุรกิจในเขต ทต.

- ปมน้ํามัน
2
แหง
- โรงสี
7
แหง
- รานสะดวกซื้อ 1
แหง
- ธนาคาร ธกส. 1 แหง
- ธนาคารออมสิน 1 แหง
- โรงแรม
1 แหง
- รานอาหาร
3 แหง
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานเกษตรและแหลงน้ํา)
(1) บานซอง หมูที่ 1 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,205 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

-

สวน สวน
2.3) ทําไร

.
.

-

.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
65 ครัวเรือน
1,560 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
21 ครัวเรือน
550 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
39 ครัวเรือน
1,060 ไร
4 ครัวเรือน
50 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

กก./ไร

-

กก./ไร

-

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

-

บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

10 ตัน./ไร

8,600 บาท/ไร

-

กก./ไร

-

-

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

2.9 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

11
(2) บานหวยกระเจา หมูที่ 2 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,490 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทําไร

.
.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
65 ครัวเรือน
1,560 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
37 ครัวเรือน
1,235 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
19 ครัวเรือน
570 ไร
4 ครัวเรือน
125 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

-

1,980 บาท/ไร

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร

กก./ไร

-

บาท/ไร

8,600 บาท/ไร
-

บาท/ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

- กก./ไร

1,0 ตัน./ไร

-

-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร
900 บาท/ตัน

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

3

ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

3

ตัน/ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(3) บานหวยกระเจา หมูที่ 3 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,555 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร

สวน

-

.

สวน

-

.

สวน

-

.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
-

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ครัวเรือน
- ไร
- กก./ไร
- บาท/ไร
- บาท/ไร
43 ครัวเรือน
1,735 ไร
300 กก./ไร 1,980 บาท/ไร 6,000 บาท/ตัน
- ครัวเรือน
- ไร
- กก./ไร
- บาท/ไร
- บาท/ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- กก./ไร
- บาท/ไร
- บาท/ไร
- ครัวเรือน
ไร
- กก./ไร
- บาท/ไร
- บาท/ไร
34 ครัวเรือน
840 ไร
10 กก./ไร 8,600 บาท/ไร
900 บาท/ตัน
- ครัวเรือน
- ไร
- กก./ไร
- บาท/ไร
- บาท/ไร
29 ครัวเรือน
830 ไร
3 ตัน./ไร 8,600 บาท/ไร
1,500 บาท/ตัน
6 ครัวเรือน
150 ไร
12 ตัน/ไร 3,650 บาท/ไร
800 บาท/ตัน
...............ครัวเรือน
................ไร
..................กก./ไร .................บาท/ไร ......................บาท/ไร
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(4) บานดงตาอินทร หมูที่ 4 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4,365 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน สวน
สวน

2.3) ทําไร

.
-

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
71 ครัวเรือน
1,570 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
41 ครัวเรือน
1,450 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
35 ครัวเรือน
1,150 ไร
4 ครัวเรือน
195 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร
-

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

บาท/ไร

-

1,600 กก./ไร

8,000 บาท/ไร

1,100 กก./ไร

16,000 บาท/ไร

- บาท/ไร

10 ตัน./ไร

8,600 บาท/ไร

900 บาท/ตัน

- กก./ไร
3

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(5) บานเขกรวด หมูที่ 5 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,840 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทํา
สวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
65 ครัวเรือน
1,330 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
43 ครัวเรือน
920 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
42 ครัวเรือน
1,480 ไร
3 ครัวเรือน
110 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

-

กก./ไร

-

-

บาท/ไร
- บาท/ไร

8,600 บาท/ไร
-

บาท/ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

กก./ไร

10 ตัน/ไร

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

กก./ไร
- กก./ไร

-

-

-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(6) บานหัวอาง หมูที่ 6 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,800 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทําไร

.
.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
79 ครัวเรือน
1,805 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
23 ครัวเรือน
830 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
35 ครัวเรือน
1,040 ไร
3 ครัวเรือน
125 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

10 ตัน/ไร

8,600 บาท/ไร

-

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร
บาท/ไร

- บาท/ไร
900 บาท/ตัน

กก./ไร

- บาท/ไร

-

บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(7) บานเขาศาลา หมูที่ 7 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,718 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทํา
สวน

สวน -

.

สวน สวน
2.3) ทําไร

.
-

.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
59 ครัวเรือน
1,320 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
41 ครัวเรือน
955 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
42 ครัวเรือน
1,390 ไร
4 ครัวเรือน
13 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300

กก./ไร

1,980 บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

-

-

กก./ไร
10 ตัน/ไร

-

-

-

บาท/ไร

บาท/ไร
บาท/ไร

8,600 บาท/ไร

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน

กก./ไร

- บาท/ไร

-

บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

2,100 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(8) บานทัพพระยา หมูที่ 8 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,915 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
63 ครัวเรือน
1,475 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
29 ครัวเรือน
1,350 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
21 ครัวเรือน
950 ไร
5 ครัวเรือน
140 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300

กก./ไร

-

กก./ไร

-

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

-

10 ตัน/ไร
- กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ไร

บาท/ไร

8,600 บาท/ไร
-

-

-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

900 บาท/ไร
-

บาท/ไร

12 ตัน/ไร

3,000 บาท/ไร

1,500 บาท/ไร

12 กก./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(9) บานไผงาม หมูที่ 9 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,715 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร

2.4) อื่นๆ

จํานวน

ครัวเรือน
- ไร
 นอกเขตชลประทาน 37 ครัวเรือน
1,340 ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
21 ครัวเรือน
 ออย
1,245 ไร
- ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
- ไร
19 ครัวเรือน
 มันสําปะหลัง
980 ไร
3 ครัวเรือน
 ยูคาลิปตัส
150 ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
 ในเขตชลประทาน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

กก./ไร

-

-

บาท/ไร

- กก./ไร

-

บาท/ไร

8,600 บาท/ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

- กก./ไร

10 ตัน/ไร
-

-

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร
-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน

กก./ไร

- บาท/ไร

-

บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(10) บานอุดมสุข หมูที่ 10 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,780 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทํา
สวน

สวน สวน

.
-

สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
32 ครัวเรือน
1,140 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
36 ครัวเรือน
1,340 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
35 ครัวเรือน
1,205 ไร
5 ครัวเรือน
95 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

-

กก./ไร

บาท/ไร

-

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

10 ตัน./ไร

8,600 บาท/ไร

900 บาท/ตัน

- กก./ไร

- บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

-

บาท/ไร
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(11) บานทุงมังกระหรา หมูที่ 11 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 2,892 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

-

สวน สวน
2.3) ทําไร

.
.

-

.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
27 ครัวเรือน
720 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
37 ครัวเรือน
890 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
35 ครัวเรือน
1,100 ไร
7 ครัวเรือน
12 ไร
6 ครัวเรือน
12 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

10 ตัน/ไร

6,800 บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

3 ตัน/ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร 12,500 บาท/ไร

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

บาท/ไร
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(12) บานพยอมงาม หมูที่ 12 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,230 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน
สวน

- .
-

สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
19 ครัวเรือน
920 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
39 ครัวเรือน
945 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
25 ครัวเรือน
980 ไร
2 ครัวเรือน
150 ไร
21 ครัวเรือน
35 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

6,000 บาท/ตัน

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

10 ตัน./ไร

6,800 บาท/ไร

- กก./ไร

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

900 บาท/ตัน

บาท/ไร

- บาท/ไร

ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 กก./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร

12,500 บาท/ไร

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

3

-

บาท/ไร
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(13) บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,638 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน
สวน
สวน

2.3) ทําไร

-

.

-

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
13 ครัวเรือน
850 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
40 ครัวเรือน
1,450 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
31 ครัวเรือน
1,120 ไร
6 ครัวเรือน
215 ไร
1 ครัวเรือน
3 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร
-

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

กก./ไร
-

บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

10 ตัน./ไร

6,800 บาท/ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

- กก./ไร

-

-

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร
-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน

กก./ไร

- บาท/ไร

-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 กก./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร

12,500 บาท/ไร

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(14) บานทุงใหญ หมูที่ 14 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4,535 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

- .

สวน สวน
2.3) ทําไร

.
-

.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 มันเทศ

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
67 ครัวเรือน
1,135 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
22 ครัวเรือน
850 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
75 ครัวเรือน
2,300 ไร
3 ครัวเรือน
145 ไร
29 ครัวเรือน
105 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

กก./ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

- กก./ไร

-

บาท/ไร

10 ตัน./ไร
- กก./ไร

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร

6,800 บาท/ไร
-

บาท/ไร

บาท/ไร

-

บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร

4,300 บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(15) บานไพรงาม หมูที่ 15 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,985 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
45 ครัวเรือน
1,040 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
22 ครัวเรือน
850 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
42 ครัวเรือน
1,234 ไร
42 ครัวเรือน
111 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

300 กก./ไร

1,980 บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร
- กก./ไร

10 ตัน./ไร
-

กก./ไร

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

บาท/ไร

- บาท/ไร

บาท/ไร

-

6,800 บาท/ไร
-

-

บาท/ไร

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(16) บานดอน หมูที่ 16 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,275 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน

-

.

สวน สวน 2.3) ทําไร

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
37 ครัวเรือน
1,305 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
22 ครัวเรือน
430 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
16 ครัวเรือน
540 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

30 ตัน./ไร
-

-

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร

- บาท/ไร

-

- กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

10 ตัน./ไร
-

กก./ไร

3

กก./ไร
- กก./ไร
กก./ไร

-

บาท/ไร

6,800 บาท/ไร
-

บาท/ไร

3,550 บาท/ไร
-

บาท/ไร

บาท/ไร
บาท/ไร
-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

บาท/ไร

- บาท/ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(17) บานโกรกสมอ หมูที่ 17 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,885 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน
สวน
สวน

2.3) ทําไร

- .
-

.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
31 ครัวเรือน
1,505 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
35 ครัวเรือน
1,305 ไร
4 ครัวเรือน
75 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

- กก./ไร
-

กก./ไร

- บาท/ไร
-

บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

10 ตัน./ไร

6,800 บาท/ไร

- กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร
-

-

บาท/ไร
บาท/ไร

- บาท/ไร
-

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(18) บานโกรกแสลบ หมูที่ 18 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 1,675 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทําสวน

2.3) ทําไร

2.4) อื่นๆ

จํานวน

ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
 นอกเขตชลประทาน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
11 ครัวเรือน
 ออย
315 ไร
- ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
- ไร
7 ครัวเรือน
 มันสําปะหลัง
120 ไร
- ครัวเรือน
 ยูคาลิปตัส
- ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
 ในเขตชลประทาน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

- กก./ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

10 กก./ไร

6,800 บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

กก./ไร

- บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
-

บาท/ไร

-

-

-

-

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

-

บาท/ไร

900 บาท/ไร
-

บาท/ไร

,1,500 บาท/ไร
-

บาท/ไร
บาท/ไร
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(19) บานทุงคูณ หมูที่ 19 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4,685 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทํา
สวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทําไร

.
.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
31 ครัวเรือน
1,140 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
39 ครัวเรือน
1,900 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
29 ครัวเรือน
1,550 ไร
2 ครัวเรือน
95 ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

1,980 บาท/ไร

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน

- กก./ไร

-

บาท/ไร

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

- บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

10 ตัน./ไร

6,800 บาท/ไร

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร

3,650 บาท/ไร

800 บาท/ตัน

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร
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(20) บานทุงประดู หมูที่ 20 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,650 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทําสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทําไร

.
.
.

 ออย
 ไรขาวโพด
 มันสําปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จํานวน
ครัวเรือน
- ไร
25 ครัวเรือน
1,150 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
- ครัวเรือน
- ไร
29 ครัวเรือน
1,250 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
27 ครัวเรือน
1,250 ไร
- ครัวเรือน
- ไร
ครัวเรือน
ไร

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร

300 กก./ไร

1,980 บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

- บาท/ไร

กก./ไร

- บาท/ไร

-

300 กก./ไร

6,800 บาท/ไร

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

- กก./ไร

- บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

บาท/ไร

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร

1,500 บาท/ตัน
-

บาท/ไร
บาท/ไร
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(21) บานดอนสวาง หมูที่ 21 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 1,508 ไร
ประเภทของการทําการเกษตร
2.1) ทํานา

2.2) ทํา
สวน

2.3) ทําไร

2.4) อื่นๆ

จํานวน

ครัวเรือน
- ไร
 นอกเขตชลประทาน 17 ครัวเรือน
550 ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร
5 ครัวเรือน
 ออย
125 ไร
- ครัวเรือน
 ไรขาวโพด
- ไร
20 ครัวเรือน
 มันสําปะหลัง
830 ไร
1 ครัวเรือน
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก
3 ไร
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร
.
 ในเขตชลประทาน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

-

-

กก./ไร

-

บาท/ไร

300 กก./ไร

-

บาท/ไร

- กก./ไร

-

บาท/ไร

-

บาท/ไร

6,000 บาท/ไร
-

บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

บาท/ไร

-

กก./ไร

- บาท/ไร

10 กก./ไร

6,800 บาท/ไร

900 บาท/ไร

1,000 กก./ไร

3,000 บาท/ไร

30,000 บาท/ไร

3 ตัน./ไร

3,550 บาท/ไร

1,500 บาท/ไร

1.5 ตัน./ไร

12,500 บาท/ไร

50,000 บาท/ไร

กก./ไร

บาท/ไร

บาท/ไร

-

บาท/ไร
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
(1) บานซอง หมูที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,220 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
10
0
50
0





25

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
90
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง




-
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(2) บานหวยกระเจา หมูที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,490 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2) 4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระเก็บน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
1
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
1
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
10
0
50
0





-

-
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รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
90
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง

ไมทั่วถึง





-
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(3) บานหวยกระเจา หมูที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,555 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
7
6.1) บอน้ําตื้น.
1
6.2)
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0

























0
10





95

-

-

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง

ไมทั่วถึง




-

10
0

0

50
0
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(4) บานดงตาอินทร หมูที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,365 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
7
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
3
1
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
1
3
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
10
0
50
0





95

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
50
65
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานดงตาอินทร หมูที่ 4 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาาคม

36
(1) บานเขากรวด หมูที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,840 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
0
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2) .
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
1
5
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
1
5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
10
0
50
0





0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
90
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานเขากรวด หมูที่ 5 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(6) บานหัวอาง หมูที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,800 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
0
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2) .
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
-

-

-

1

1

1
-

1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
90
0
50
0





0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
80
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง

-




-
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(7) บานเขาศาลา หมูที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,718 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2).
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
1
5
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
2
1
5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
50
0





-

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
70
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานเขาศาลา หมูที่ 7 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(8) บานทัพพระยา หมูที่ 8 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,220 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

3
1

1

1

1

-

-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
50
-

ใชไมได
(แหง)
3
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานทัพพระยา หมูที่ 8 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(9) บานไผงาม หมูที่ 9 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,715 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
10
50
0







95
รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง

ไมทั่วถึง




-

หมายเหตุ บานไผงาม หมูที่ 9 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(10) บานอุดมสุข หมูที่ 10 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,780 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

-

-

4
1
-

4
1
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง

-

-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง




-

หมายเหตุ บานอุดมสุข หมูที่ 10 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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35
-
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(11) บานทุงมังกระหรา หมูที่ 11 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,892 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอบาดาลสาธารณะ
2.บอน้ําตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
5
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง





-

หมายเหตุ บานทุง มังกระหรา หมูที่ 11 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(12) บานพยอมงาม หมูที่ 12 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,230 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
5
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
3
5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง





-

หมายเหตุ บานพยอมงาม หมูที่ 12 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(13) บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,638 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

-

-

5
-

5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
0
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
50
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง

-



-

หมายเหตุ บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(12) บานทุงใหญ หมูที่ 14 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,535 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
4
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
1
4
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
0
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
10
60
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง





-

หมายเหตุ บานทุงใหญ หมูที่ 14 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(12) บานไพรงาม หมูที่ 15 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,985 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
4
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
2
4
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
0
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
50
65
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง





-

หมายเหตุ บานไพรงาม หมูที่ 15 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(16) บานดอน หมูที่ 16 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,275 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

1

1

12
-

12
-

1

1

-

-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
0
0













20
0













0
40
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
40
70
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานดอน หมูที่ 16 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(17) บานโกรกแสมอ หมูที่ 17 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,285 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

3
1
-

3
1
-

8

8

-

-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
0
0













10
0













0
80
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
30
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานโกรกสมอ หมูที่ 17 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(18) บานโกรกแสลบ หมูที่ 18 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,675 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)

-

-

3
-

3
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง

-

-

-

80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง



-

หมายเหตุ บานโกรกสมอ หมูที่ 18 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(19) บานทุงคูณ หมูที่ 19 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,685 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
5
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
2
5
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง





-

หมายเหตุ บานทุงคูณ หมูที่ 19 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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(20) บานทุงประดู หมูที่ 20 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,650 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
6
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
2
6
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
80
60
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บานทุงประดู หมูที่ 20 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม

52
(21) บานดอนสวาง หมูที่ 21 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,508 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้ําฝน
แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนที่ใชในการทําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ


ลําดับ
ความสําคัญ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
4
2. หวย/ลําธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้ํา/บึง
2
5. น้ําตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
1. แกมลิง
4
2. อางเก็บน้ํา
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บอน้ําตื้น.
6.2)
.
4. แหลงน้ํา
จํานวนแหง
1.บอดาลสาธารณะ
2.บอตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมูบาน(อปท.)
4.อางเก็บน้ํา/สระน้ํา
5.แหลงน้ําธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

6
-

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป
เพียงพอ

ใชได(แหง)
6
-

ไมเพียงพอ

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
ทั่วถึง

ไมทั่วถึง

รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ
0
20
0













10
0













0
0
0
80
0

ไมทั่วถึง

รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึง
80
-

ใชไมได
(แหง)
-

ทั่วถึง



-

หมายเหตุ บานพยอมงาม หมูที่ 12 น้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ไมเพียงพอชวงเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา ประมาณรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และรอย
ละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตําบลชากไทย ดังนี้
- วัด จํานวน 11 แหง ไดแก
1. วัดหวยกระเจา
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3
2. วัดซองสาธุการ(วัดบานซอง) ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 13
3. วัดทัพพระยา
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 8
4. วัดพยอมงาม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 12
5. วัดไผงาม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 9
6. วัดสวนมะมวง
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 18
7. วัดไพรงาม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 15
8. วัดเขากรวด
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 5
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 7
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 7
11. วัดพงษไพบูลย
ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 11
- สํานักสงฆ 1 แหง ไดแก
สํานักสงฆทุงใหญ

ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 2

8.2 ประเพณีและงานประจําป
ตําบลหวยกระเจามีงานประเพณีสําคัญ ประกอบดวย งานทําบุญประจําปอาบน้ําไมเทา จัดขึ้นทุกวันขึ้น
1 ค่ํ า เดือน 6 ไทยของทุกป และการจัดงานประเพณี ในวั น สําคั ญต าง ๆ ได แก วั นลอยกระทง วั น เข าพรรษา
วันสงกรานต

9. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจามี ทรัพยากร ธรรมชาติประเภท
ภูเขา ซึ่งสามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมระเบิดและยอยหิน รวมถึงการขุดตักดินลูกรังในเขตพื้นที่หลายแหง
-

10. อื่นๆ
10.1 มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบาน 2 รุน 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ 1 รุน 103 คน
- อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 2 รุน 200 คน
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10.2 ศักยภาพในตําบล ศักยภาพของเทศบาลตําบล

(1) จํานวนบุคลากร
จํานวน 64
1.1 ขาราชการการเมือง
จํานวน 17
1.1 ขาราชการประจํา
จํานวน 45
ตําแหนงในสํานักงานปลัดเทศบาลตําบล
ตําแหนงในกองคลัง
ตําแหนงในกองชาง
ตําแหนงในกองการศึกษา

คน
คน
คน แยกไดดังนี้
14
คน
9
คน
14
คน
8
คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร (สมาชิก ทต.และพนักงานเทศบาล)
ประถมศึกษา
4
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
25
อนุปริญญา
1
ปริญญาตรี
23
ปริญญาโท
9
(3) รายไดของเทศบาลตําบล
ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน
รายไดที่เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง
รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดที่ ทต. หาไดเอง

10.3 ศักยภาพชุมชนและพื้นที่

378,965,168.33
2,337,903.87
19,694,623.46
15,932,641
-

คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1) การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
21 กลุม
แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพ
21 กลุม
2) จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล)
เปนพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรไดอยางกวางขวางสวนใหญจะปลูกขาว ปลูกมันสําปะหลัง
พื้นที่สวนใหญอยูในพื้นที่สูงจึงเกิดปญหาน้ําทวมนอย ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร กลมเกลียว
สามารถรวมกลุมในการพัฒนาอาชีพ และรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

ตามที่เทศบาลไดดําเนิน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
และแผนยุ ทธศาสตร การพัฒ นา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้ น มา เพื่ อใชเป น กรอบในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลได
ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ ข อให ห น ว ยงานอื่ น มาดํ า เนิ น งานให รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ทั้งนี้ เทศบาลไดดําเนิ นการตั้ งงบประมาณ การเบิ กจ ายงบประมาณดังกล าว ตามแผนพั ฒ นาซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ป ๒๕๕๗
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนเมืองที่นาอยู
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาปศุสัตวและการสงเสริมอาชีพ
๓. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และความเขมแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ
(เปาหมาย)
38
15
9
2๙
35
40
๑66

ผลการการ
ดําเนินงาน
26
8
9
16
23
28
110
66.27
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ป ๒๕๕๘
ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ
(เปาหมาย)
41
17
16
33
35
43
๑8๕

๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนเมืองที่นาอยู
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาปศุสัตวและการสงเสริมอาชีพ
๓. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และความเขมแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ผลการการ
ดําเนินงาน
29
9
14
16
19
26
113
61.09

ป ๒๕๕9
ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ
(เปาหมาย)
5๑
17
๑2
33
38
44
192

๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนเมืองที่นาอยู
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาปศุสัตวและการสงเสริมอาชีพ
๓. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และความเขมแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

การ
ดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๗
166
-

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)
แผนการ
เทศ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
แผนการ
ดําเนินงาน บัญญัติ
การ
สามป
ดําเนินงาน
๒๕๕๗
๒๕๕๗
ไดจริง
๒๕๕๘
๒๕๕๘
95
181
110
185
105
57.22

109

66.26

-

56.75

ผลการการ
ดําเนินงาน
28
9
11
16
๒2
31
117
60.94

เทศ
บัญญัติ
๒๕๕๘
174

ดําเนิน
การ
ไดจริง
113

94.05

61.08
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การ
ดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๘
185
-

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)
แผนการ
เทศ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
แผนการ
ดําเนินงาน บัญญัติ
การ
สามป
ดําเนินงาน
๒๕๕๘
๒๕๕๘
ไดจริง
๒๕๕๙
๒๕๕๙
105
174
113
192
105
56.75

94.05

61.08

-

54.69

เทศ
บัญญัติ
๒๕๕๙
176

ดําเนิน
การ
ไดจริง
117

91.66

60.93

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาดังนี้
การ
ดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๙
192
-

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)
แผนการ
เทศ
ดําเนิน
แผนพัฒนา
แผนการ
ดําเนินงาน บัญญัติ
การ
สามป
ดําเนินงาน
๒๕๕๙
๒๕๕๙
ไดจริง
๒๕๖๐
๒๕๖๐
105
176
117
238
121
54.68

91.67

60.93

-

50.84

เทศ
บัญญัติ
๒๕๖๐
195

ดําเนิน
การ
ไดจริง
ยังไมได
ดําเนินการ

82.93

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต องมีการติด ตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจัดทํ าแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริห ารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต อสภาท องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน ๑66 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน ๑10 โครงการ
คิดเปนรอยละ 66.26
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผน
และสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน ๑8๕ โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 113 โครงการ
คิดเปนรอยละ 61.08
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ 50 ขึ้นไปของแผน
และสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 192 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 117 โครงการ
คิดเปนรอยละ 60.93
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๐ ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดํ า เนิ น การได ใ นอั ต ราที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 238 โครงการ
คาดวาจะสามารถดําเนินการได จํานวน 98 โครงการ
คิดเปนรอยละ 41.18
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๕ ขึ้นไปของ
แผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
(๒) เชิงคุณภาพ
เทศบาลได ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
ตอประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลตําบลหวยกระเจาในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี ใ นภาพรวมตามยุ ท ธศาสตร แ ละประเด็ น การพั ฒ นา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม พอใจมากในภาพรวมรอยละ 17.13 พอใจภาพรวมคิดเปน
รอยละ 60.88 ไมพอใจภาพรวมคิดเปนรอยละ 22
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๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สาํ คัญ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชอยางทั่วถึง
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่
๖. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน
๗. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน
๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัย
๑๓. ไมมีปญหาโรคติดตอ
๑๔. ปญหาไขเลือดออกลดลง
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง
๑๗. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๘. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
๑๙. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล
๒๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา
๒. มีสํานักงานแหงใหมเพื่อรองรับการบริการประชาชน
๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดตามที่
ประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป รอยละ 50 ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล
ดังนี้
๑. การกอสรางบานเรือนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด
ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด
กอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก เปนตน
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๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําให
ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ
๔. เมื่อประชาชนและบานเรือนเพิ่มมากขึ้น ทําใหปริมาณเพิ่มขยะมากขึ้นทําใหการบริการเก็บขยะ
มูลฝอยยังไมทั่วถึง
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนิงานที่ผา นมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปญหา
๑) เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได
อุปสรรค
๑) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการ
ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
๒) เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน
๓) เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การดํ าเนิน งานของเทศบาลควรจะให เปน ไปตามแผนพั ฒ นาสามป กล าวคือควร
จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ
๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด
เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภค - บริโภค
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
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 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปญหา
1) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
2) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
อุปสรรค
๑) เทศบาลตําบลหวยกระเจา มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน
ที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด
เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทุกป
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
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 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา
๑) เทศบาลตํ า บลบ า นเหลื่ อ มได รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายรั บ บางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค
๑) อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบระบายน้ํา แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
2) ควรปรับปรุงดานน้ําอุปโภค – บริโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๒) ควรปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๓) เทศบาลควรจัดประชาสัมพั นธ ขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกว านี้และ
ประชาสัมพันธขาวบอยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล

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

สวนที่ ๓
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ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมุงเนน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทย
กําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยู
ระหว างการดํ าเนิน การปรับ ปรุ งร างกรอบยุทธศาสตรช าติ ตามมิติที่ประชุ มคณะกรรมกรรจัดทํา รางยุ ทธศาสตรช าติ
โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้

๑. ความเปนมา...
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๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ
มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป
มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สาระสําคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและ
ภัย คุ กคามที่ ตองบริหารจัด การด ว ยความยากลําบากมากขึ้ นกระแสทุน นิ ย มและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจ
ของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”
ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวา
ฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
และความก าวหนา อย า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ งมี ป ญหาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางด านรายได ร ะหว า ง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถ
พัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและ
แรงขับเคลื่อน
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ของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ
ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิตอล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทํา
ใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป
ขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอก
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและ
ทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและ
เทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชน
ที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)
สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัว ชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปน ความเสี่ย งสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจ ไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือ
และความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทย
ตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการ
ลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
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นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแต
ป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดใน
ป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐาน
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลก
สูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม
อาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน
๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการ
เขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากล
มากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวย
ทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น
และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
มีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออม
ไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสราง
เศรษฐกิ จ มี สั ด ส ว นภาคการค า ระหว า งประเทศต อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว า เศรษฐกิ จ ภายในประเทศมาก
จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา
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โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม
เพียงพอการวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนา
นวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ
ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา
ยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัย
ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวม
เปนสําคั ญขณะที่ความเหลื่ อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ยอมสงผล
ตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ทั้งดาน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้น
ปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปน
ที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลก
ไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและ
ขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปน
แรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตอง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ย นแปลงในเชิงโครงสรางเพื่ อแก จุดอ อนและควบคูไปกั บการสร างกลไกเชิงรุ กใหจุดแข็ง
ของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์
ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชน
จะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากร
จะเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปน
จุด แข็ง และเป น จุ ด ออ นที่ จ ะต องเผชิญ และผสมผสานกั บ ป จ จั ย ภายนอกและก อให เ กิ ด ทั้ง โอกาสและความเสี่ ย งใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น
จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
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ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหม
ของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต
การทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกัน
อยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา
นั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห
ใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีป ระสิทธิภ าพในการขับ เคลื่อนการพัฒนาไปในทิ ศทางที่สอดคลองกัน การดําเนิน การ
มีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงให ความสําคั ญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเป นเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการ
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ
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คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป น มนุษย ความเจริ ญเติบ โตของชาติความเป น ธรรมและความอยู ดี มีสุ ขของประชาชน ความยั่ งยื น ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมี
ขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไป
สูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัย
ดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต
ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิตอลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิตอลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่
ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช
เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดั บพื้ นที่ ใหมีความสอดคล องกันตามห วงเวลานอกจากนี้ ยุ ทธศาสตร ช าติ จ ะใชเป นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
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๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แต
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว
ดั งนั้ น เพื่อ ให การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทําแผนที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศ
รายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวา
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขัน
เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ
๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมีความลาชา
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจําเปนตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ
ที่แข็งแกร ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ ประเทศที่ มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ
๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแม
จะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะ
ที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗
อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป
๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ
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ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ
ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดาน
บุคลากรและการบริห ารจัด การ รวมทั้ งกฎหมายที่ เกี่ ย วข องกับ การบริ ห ารจัด การด านโครงสร างพื้น ฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และ
ขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและ
ทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการ
ดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมี
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร
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๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖
โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลให
ความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และ
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖
อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖
โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐
ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูใน
กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดี
ที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑
ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖
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(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู
พิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ
ผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ
ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการ
สนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗
แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอย
ละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรม
อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔
เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใช
ประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
กําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอย
ละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป
๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป
๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ ๐.๖
(๕) ทรั พยากรน้ํา ยั งมี สวนที่ไ มสามารถจั ด สรรได ต ามความต องการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มี
ขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
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หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปที่ผานมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการ
ดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่
ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป
๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับ
ในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถาย
โอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของ
ทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่
ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการ
เลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖
ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา
การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจํากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกํ า ลั งประสบป ญหาการทุ จ ริต เชิ ง นโยบายและผลประโยชนทับ ซอ นเป น อย า งมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔
(๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ
๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคน
ไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง
แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึง
บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่
จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ
องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
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๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดาน
การคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม มากขึ้น
(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและ
วัต ถุดิบเขมขน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขั นและพัฒ นาตนเองไปสูร ะดั บการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดาน
โครงสร า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให เ ป น ศู น ย ก ลางทางด า นการบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง
(Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(๕) ความเลื่ อนไหลของกระแสวั ฒนธรรมโลก ความก าวหน าในการติ ดต อสื่อสาร
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติม
ตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความ
อุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและ
สัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนว
ปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน
และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และ
เปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
รวมกัน
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๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา
กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิ จและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ
ความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
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๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปน
สินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปนสําหรับการสราง
ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของ
คนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ
พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปน
โครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง ทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนส งเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ย ว
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการ
ลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน
เกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใช
ยกระดับ คุ ณภาพบริการสาธารณสุ ขภายในประเทศรวมทั้ งส งเสริ มการให ความสํ าคั ญ กั บ มิ ติ สุ ขภาพในทุ กนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล อมและความจําเป นทางกายภาพใหเหมาะกั บวั ย และการพั ฒนาระบบการดูแลผูสู งอายุ ในรูป แบบที่
หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปน
ธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
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๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง
และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ
การบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของ
ทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม
เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

94
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคกลางตอนลาง(กลุม 1)
แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปดวย ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคใต ซึ่งเทศเทศบาลตําบลหวยกระเจานั้นตั้งอยูภาคกลาง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาล
มีความสัมพัน ธกับแผนพัฒนาภาคกลางตอนลาง ดานเศรษฐกิจ ด านการเกษตร การท องเที่ ยว การคาการลงทุน
การพัฒ นาคนใหมีสุ ขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติป ญญา รอบรู เทาทัน การเปลี่ย นแปลง สามารถดํารงชีพได
อยางมีคุณภาพ สรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจาก
ทุ ก จั ง หวั ด ทั้ ง ๔ ภู มิ ภ าคขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น จั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด ให ส ามารถใช เ ป น กรอบแนวทางในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองครวม” ที่ยึด คน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
๑.๒ หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช น พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ แม ส อด-สุ โ ขทั ย -พิ ษ ณุ โ ลก-ขอนแก น -มุ ก ดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิ จ พื้ น ที่
อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

95
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor)
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานีขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน
๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการ
ใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลางตอนลาง
๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ
สูการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
ยุทธศาสตร 2 : สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยว เชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทราวารดี
ไปยังแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง
ยุทธศาสตรที่ 3 :พัฒนาสงเสริมการคาผานแดนใหมีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินคาชุมชนและ
ภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเนนวิทยาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สูประเทศไทย 4.0
กลยุทธการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
กลยุทธการพัฒนา
1. สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
2. สงเสริมสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธสินคาและบริการ
3. พัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
5. พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและศักยภาพในการผลิตสินคา
และบริการ
6. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
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ยุทธศาสตร 2 สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยว เชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทราวารดี
ไปยังแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง
กลยุทธการพัฒนา
1. การสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด
3. สงเสริมสินคาและบริการทองเที่ยวเชื่อมโยง แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง รวมสินคา
สนับสนุนดานการทองเที่ยวอื่นๆ เชน ชองที่ระลึก
4. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคม และสรางเสนทางเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยว
5. อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย แกนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 :พัฒนาสงเสริมการคาผานแดนใหมีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
1. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม
เพื่อกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
2. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ ทั้งในและ
ตางประเทศ
4. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการบริการ เพื่อการสงออก
5. ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และ
สามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได
6. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด และ
ผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินคาชุมชนและ
ภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเนนวิทยาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สูประเทศไทย 4.0
1. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม
2. สงเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ
ชุมชน(Small Batch)
3.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินคาเชิงนวัตกรรม
4.สงเสริมความรูและความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน ใหสนับสนุนการทํางานเชิงนวัตกรรม
6. พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการยอมรับการปรับเปลี่ยน
เปนประเทศไทย 4.0
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วิสัยทัศนกลุมภาคกลางตอนลาง
“ศูนยกลางสินการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การทองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง
อารยธรรมทวารวดี การคาการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย”
เปาประสงครวม
“เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)”
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
กลุมภาคกลางตอนลาง ประกอบดวย นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี มุงเปน
1. เกษตรปลอดภัย
2. ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. การคาชายแดน
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัย ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การคาชายแดน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
(นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี) ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง
๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วดั แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลได
จัดทําแผนสี่ปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว โดยมุงเนนระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนเมืองแหงการทองเที่ยวที่มีมารฐานสากล
เกษตรปลอดภัย สงเสริมพัฒนาดานเกษตรแบบครบวงจรอยางยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งระบบ ตั้งแตเศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน
วิสัยทัศน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
“เมืองแหงความสุข การทองเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง”
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เปาประสงครวม
๑. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการดํารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จัดระบบผังเมือง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายตลอดจนหรือผูที่เดินทางมาทองเที่ยว พักผอน หรือมา
ประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมตางๆใชชีวิตอยางมีความสุขในกาญจนบุรี
๒. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย
๓. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย มีการสงเสริมพัฒนาดานการเกษตรแบบครบวงจรอยาง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม กําหนดผังพื้นที่การเกษตร(Zoning)อยาง
เหมาะสม
๔. จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแตเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
๒. สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
๓. สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
๔. สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม อยางครบวงจร
๕. สงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
การจั ด ทํ า แผนพัฒ นาทอ งถิ่ น สี่ ปข องเทศบาลมี ความสั ม พัน ธ กับ ยุ ทธศาสตรการพัฒ นาขององคก ร
ปกครองส ว นทองถิ่ นในเขตจังหวั ดกาญจนบุรี โดยมุ งเนน พัฒ นาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ ดา นการศึ กษา
การเกษตร พัฒนาสังคม ดานการพัฒนาสาธารณสุข ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการทองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ
๑.๑) การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๑.๒) การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาชายแดน และการคาสูสากล
๑.๓) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒.๑) การคมนาคมและขนสง
๒.๒) การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๒.๓) การผังเมือง
๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสังคม
๓.๑) การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห
๓.๒) การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓) การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๓.๔) การสาธารณสุข
๓.๕) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓.๖) การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.7) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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๔) ยุทธศาสตรดานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑) การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
๔.๓) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
๔.๔) การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร
๔.๕) การพัฒนาแหลงน้ํา
๔.๖) ปญหาสัตวปาบุกรุกพื้นที่การเกษตร
๕) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๕.๑) การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
๕.๒) การสงเสริม อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑพื้นบาน
๕.๓) การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
5.4) พัฒนาแหลงทองเที่ยว
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
๖.๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๖.๒) การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุทรัพยสินสําหรับปฏิบัติงาน
๖.๓) การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน
๖.๔) การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๕) การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะให
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ ตําบลนาอยู มุงสูเกษตร ปศุสัตว ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใสใจคุณภาพชีวิต
บริหารงานมีประสิทธิภาพ ”
๒.๒ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล ๖ ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
1.4 ผังเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
2.2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
2.3 พัฒนาการสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
รวมทั้งการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
4.2 พัฒนาดานกีฬา
4.3 พัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ใหบริการสาธารณะแกประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากร การศึกษา
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการและการ
สงเคราะห
5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ
6.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารใหความรูแกประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
สิทธิ และเสรีภาพ
6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกรวมกันของประชาชนและชุมชนในตําบล
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เปาประสงค
๑) การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
๒) พัฒนาดานการเกษตร และปศุสัตว และสงเสริมสนับสนุนอาชีพ
๓) อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๔) พัฒนาดานกีฬา การศึกษา และพัฒนาดานสาธารณสุข
๕) สงเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน
๖) สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีการบริหารตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
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๒.4 ตัวชี้วัด
๑) ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
2) ในเขตเทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
3) ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาดานการเกษตร ปุสัตว เพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
4) ในเขตเทศบาลมีสงเสริมสนับสนุนอาชีพ และมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5
5) ประชาชนมีความรวมมือ รวมใจกันอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงามใหคงอยูมากขึ้นรอยละ ๙๐
6) ประชาชนในเขตเทศบาล มีการศึกษาทั่วถึง และมีสวนรวมในการพัฒนาดานการกีฬา ดาน
สาธารณสุขมากขึ้นรอยละ ๘๐
7) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
8) ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ ๖๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
๗) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการอนุรักษ และฟนฟูสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นรอยละ ๕
๘) ประชาชนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมี
สวนรวมทางการเมือง
๙) การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๒.5 คาเปาหมาย
๑) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ดานการไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกและรวดเร็ว
3) ดานการไดรับบริการดานเกษตร และปศุสัตว มีความสะดวกและรวดเร็ว
4) ประชาชนมีการศึกษาที่ดแี ละบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
6) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒.๖ กลยุทธ
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๒) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดตนทุน
เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร
สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนายและเพื่อการอนุรักษ และเพิ่มชองทางตลาด
๔) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
๕) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง
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๗) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
๘) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโดย
การอนุรักษสืบสานประเพณีตอ
๙) ปรับ ปรุ งโครงสร างการบริห ารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการ
ปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร
๑๒) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็ง
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9) แผนงานการเกษตร
10) แผนงานการพาณิชย
11) แผนงานงบกลาง
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ดทํา แผนพั ฒ นาท องถิ่น สี่ ป ของเทศบาลได ใช การวิ เ คราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สามารถนํามาจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดออน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือขอดอยในทองถิ่นซึ่งมีผลทําใหไมบรรลุตาม แนวทางการ
พัฒนาที่ วางไว
ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนตอ
แนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกทองถิ่นที่มีลักษณะสงผลใหเกิดความเสียหาย
หรือมีผลดานลบตอการพัฒนา
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1. ปจจัยภายใน - การวิเคราะหจุดแข็ง
ขอ

จุดแข็ง

1

มีเสนทางการคมนาคมเสนทางหลายสายที่สามารถผานไปยังอําเภอบอพลอย และอําเภออูทอง
มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะยังมีสภาพที่ยังไมเปนสังคม
เมืองมาก
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกาแก ไดแก ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา
ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เชน มีวัดที่เกาแก ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขอขึ้นทะเบียน
โบราณสถานจากกรมศิลปากร ซึ่งในอนาคตมีโอกาสเปนแหลงทองเที่ยวได
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดาเนินโครงการตางๆ ผานประชาคมหมูบาน ตําบล และ
ตัดสินใจแกไขปญหา
บุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานความรวมมือกับชุมชนไดสะดวก
ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือในการ
พัฒนาทองถิ่นรวมกับเทศบาล
มีการรวมกลุมในรูปเครือขาย ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความ
สงบเรียบรอยภายใน โดยความรวมมือระหวางหมูบานและเทศบาลตําบลหวยกระเจา

2
3
4
5
6
7

1. ปจจัยภายใน – การวิเคราะหจุดแข็ง
ขอ

8
9
10
11

จุดแข็ง

ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนหลัก
และนําปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ
มีเสียงตามสาย/หอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลหวยกระเจาเหมาะสมตอการเปนพื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความรวมมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง และหนวยงานราชการ
ซึ่งมีที่ทําการตั้งอยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลหวยกระเจามีขีดความสามารถในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
โดยสามารถบริหารจัดการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในกรณี
เรงดวนมากกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2558

- การวิเคราะหจุดออน
ขอ
จุดออน
การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาดการบริหาร
1
จัดการกลุมที่ดี
2

แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตร และไมมีแหลงกักเก็บน้ําใช

3

เกิดปญหาภัยแลงในพืน้ ที่หมูบานเปนประจําทุกป

4

การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไมครบถวนสมบูรณ และขาดความถูกตอง

5
6
7

ประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชํานาญ และฝมือแรงงานทีต่ ลาดแรงงานตองการ จึงไมสามารถพัฒนา
อาชีพและสรางรายได
ขาดความรู ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑชุมชนใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน และติดตลาด

8

ผูเสียภาษีในพืน้ ทีบ่ างราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ปจจัยภายนอก
- การวิเคราะหโอกาส
ขอ

1

2

3
4
5

6

โอกาส
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการ แผนดิน มาตรา
77 (3)รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 272 รัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปน หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ และ
มาตรา 274 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
(4) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่น โดยที่
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนการกระจายอํานาจ 6 ดาน ทําให เทศบาลตําบลมีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝกอบรมความรู
ศักยภาพของเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแล ปองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น ทาใหสามารถดาเนินการ
แกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สรางความตื่นตัว และสราง
แรงขับเคลื่อนกระบวนการเขามามีสวนรวมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูปฏิบัติงานตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ
และรวมปฏิบัติ โดยกําหนดใหเปนกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายรัฐ ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหมแบบ
ผสมผสาน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุนใหชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาและ
ทิศทางการปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู”รอบคอบ
สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิต
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทาใหในอนาคตไมเพียงแตพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทานั้น แตยังรวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการจัดทําผังเมือง และการจัดทําขอมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่ถูกตอง ชัดเจน นํามาใชงานพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ขอ
7
8
9
10

โอกาส
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู อยางตอเนื่องตลอดป โดยมีหลายหลักสูตรที่เปนประโยชนตอทุกตําแหนง
มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด ตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชน
พื้นฐานที่ดีของความรวมมือของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ประชาคมหมูบาน ตําบล และกลุม
องคกรชุมชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา สามารถพัฒนาความรวมมือเขาสูกระบวนการมี
สวนรวมมากขึ้น สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานอื่นๆ ตามมา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายชองทาง ไดแก จังหวัด กรม
ที่สังกัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- การวิเคราะหอุปสรรค
ขอ
1
2
3
4
5
6

อุปสรรค
สภาพพื้นที่มีความแหงแลง ดินไมอุมน้ํา ทําใหประชาชนเดือดรอนมาก โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นที่ และเกิดปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป
พื้นที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนเพียงสิทธิ์ในการครอบครองเทานั้น
สภาพพื้นที่ในแตละหมูบานมีความหางไกลกันมาก และมีหลายหมูบ าน ทําใหการพัฒนาโดยเฉพาะดานโครงสราง
พื้นฐานยังไมตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ
สภาพพื้นที่มีความหางไกล ทําใหการปฏิบัติงานบางครั้งที่ตองใชสัญญาณจากระบบอินเตอรเน็ตไมมสี ัญญาณ
การปฏิบัตจิ ึงไมสามารถดําเนินการได
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจากการประชาคมบางครั้งไมสามารถตอบสนองไดครบทุกหมูบาน เพราะมีหมูบานที่ตอง
รับผิดชอบเปนจํานวนมาก และงบประมาณที่จะดําเนินการมีไมเพียงพอ ทําใหประชาชนเกิดความไมเขาใจ
ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง ทําใหการขับเคลื่อนในการพัฒนาในดานตางๆ ยังไมเขมแข็งพอ
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจั ดทํ าแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ ปของเทศบาลนั้ น ไดทําการประเมิ น สถานการณ สภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสราง
พื้นฐาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ
- แหลงน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้าํ ประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน
๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่ - ไฟฟา
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ทอระบายน้ํา
ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

๔) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ดานสาธารณสุข
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ
๒) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน
ความดัน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย
- ในเขตเทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะมี
ในเขตเทศบาล
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ
- เสนทางคมนาคมที่ - มีเสนทางในการ
เปนสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนไดรับความ
ตองการใหดําเนินการ สะดวกในการสัญจรไป
มา
- ในเขตเทศบาล
- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูป วย

ในพื้นที่ไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม
โรคระบาด โรคติดตอ
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ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ในเขตเทศบาล

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยูอาศัย
มีที่อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ประชากร

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน
จากน้ําฝน น้ําที่ไมไดคุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูส ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส ูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตอง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาอออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิด
ปญหาจากการกอสราง
อาคาร
- ประชาชนบริโภคน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลทีด่ ี
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ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ

๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต
๔) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก บุหรี่ เหลา
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต
๓๕ ขึ้นไป ไมไดตรวจ
สุขภาพประจําป
๓. ดานการวางแผน ๑) ประชาชนไมมีการ
การสงเสริมการลงทุน วางแผนในการดําเนินงาน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ผูพิการในเขต
เทศบาล

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุนใน - เยาวชนและวัยรุนมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี

- การวางแผน

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การพาณิชย กรรม

- รานคาแผลงลอย

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซื้อ
๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ ตอ
ป ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๙ ครัวเรือน

- ประชาชนที่มีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง
- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ขึ้น
- ไมมีครัวที่ตกเกณฑ
มาตรฐานรายได
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ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
๗) ในเขตเทศบาลไมมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ
- การทองเที่ยว

- การจราจร

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย
- ในเขตเทศบาล

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๒) มีการทําลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพยสินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทรัพยสินของประชาชน
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- ประชาชนและสวน
ราชการ

๓) เปนพื้นทีไ่ มมแี หลงน้ําใต
ดินหรือมีอยูล ึกมาก ไม
สามารถนําใชในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได
๔) มีปญหาเรื่องขยะและน้ํา
เสียเพิม่ มากขึ้นสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ

- ดินและน้ําใตดิน

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- สิ่งแวดลอม

- ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง
- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด
การใหผูนํา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
- ปญหาเรื่องน้ํา
จัดหาแหลงน้ําจาก
แหลงอื่นเพิ่มมากขึ้น
- ปญหาขยะและน้ํา
เสียลดลง
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน
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ดาน
๖. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/
ความตองการ
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไม
ถูกลืมและคงอยูสืบไป

ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระเจา พ.ศ. ๒๕61-2564
ยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป
6 ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒
10 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร
การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตร
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

ยุทธศาสตร
การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโล
จิสติกส

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร
การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและความเทา
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร
การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
การปรับสมดุล
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

ยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน
และภูมภิ าค
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ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
4 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
จังหวัดกาญจนบุรี
5 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด
6 ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ใหได
คุณภพ มาตรฐานยกระดับสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
เสริมสรางสังคมเปนสุข
และสังคมแหงการเรียนรู

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยว
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดีไปยังแหลงทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซี่ยน และยกระดับการ
ทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2
สงเสริมความเปนมือง
มั่นคงปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
สงเสริมทองเที่ยวตาม
อัตลักษณ และการ
ทองเที่ยวปลอดภัย
กลยุทธการพัฒนา

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดน
และการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการ
ลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4
สงเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอยางครบวงจร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคา
ชุมชนและภาคแรงงานปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดยเนนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูป ระเทศ
ไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5
สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการคา
ชายแดน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒาดานการบริหาร
จัดการ
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด
6 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.
6 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน เพื่อเปน
เมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการ
เกษตร ปศุสัตว และ
การสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

ยุทธศาสตร
ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญาทองถิ่น

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษาการกีฬา
สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดลอม และ
ความเขมแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร
การพัฒาดานการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.
6 ยุทธศาสตร

เปาประสงค
6 เปาประสงค

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน เพื่อเปน
เมืองที่นาอยู

เปาประสงค
การคมนาคมมีความ
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการ
เกษตร ปศุสัตว และ
การสงเสริมอาชีพ

เปาประสงค
พัฒนาดาน
การเกษตร และปศุ
สัตว และสงเสริม
สนับสนุนอาชีพ

ยุทธศาสตร
ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญาทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษาการกีฬา
สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต

เปาประสงค
อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญาทองถิ่น

เปาประสงค
พัฒนาดานกีฬา
การศึกษา และพัฒนา
ดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดลอม และ
ความเขมแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การ
บริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

เปาประสงค
สงเสริมคุณภาพชีวิต
อนุรักษสิ่งแวดลอม
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

เปาประสงค
สงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
และมีการบริหารตาม
หลักกิจการบานเมืองที่ดี
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กลยุทธ
12 กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสราง
แหลงน้ํา สงวนและ
เก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตรเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
รวมทั้งวางโครงการ
แกไขปญหาน้ําทวม
และน้ําแลง

กลยุทธที่ 7
สงเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความ
ตองการของประชาชน
กอสราง ปรับปรุง
เสนทางคมนาคมอยาง
ทั่วถึง

กลยุทธที่ 2
สงเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา
บุคลากรดาน
การศึกษา ครู
นักเรียน ใหเปนผูมี
คุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล
รองรับประชาคม
อาเซี่ยน

กลยุทธที่ 8
ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน นําระบบ
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานภายใน
องคกรสนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให
ไดรับการศึกษา อบรม
การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู

กลยุทธที่ 3
พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและ
เมล็ดพันธุพืชที่ดมี ีคุณภาพ
สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดตนทุน เพิ่ม
มูลคาผลผลิต ปรับปรุง
ผลิตผลที่มีคุณภาพ สงเสริม
สนับสนุนการถนอมและแปร
รูปสินคาทางการเกษตร
สงเสริมใหมกี ารเลี้ยงสัตว
เศษฐกิจ เพื่อบริภค เพื่อจําห
หายและเพือการอนุรักษ เพิ่ม
ชองทางการตลาด

กลยุทธที่ 9
ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน นําระบบ
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานภายใน
องคกรสนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให
ไดรับการศึกษา อบรม
การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู

กลยุทธที่ 4
สงเสริมชุมชนเขมแข็ง
พัฒนาบทบาทของผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนให
พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ประชาชน และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถ
ของแรงานทองถิ่น

กลยุทธที่ 10
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ

กลยุทธที่ 5
ปองกันและแกไข
ปญหาการเสพ การ
ผลิตและการ
จําหนายยาเสพติด
ในทุกระดับ

กลยุทธที่ 11
สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ ในการ
เตรียมความพรอมใน
การฝกอบรมจัดตั้งและ
อบรมฟนฟูตํารวจบาน
และอาสาสมัครปองกัน
ฝายพลเรือน(อปพร.)
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร

กลยุทธที่ 6
ดําเนินโครงการ เพื่อ
ใหบริการประชาชน และ
รับทราบปญหา อุปสรรค
และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารสุขประจําหมูบ าน
(อสม.) สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับ ใหมีสขุ ภาพ
แข็งแรง

กลยุทธที่ 12
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลง
น้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมให
มีความอุดมสมบูรณ สราง
จิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวมและการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพือ่ เปนเมืองนาอยู

เปาประสงค

การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงและทั่วถึง

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานพาณิชย

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 131 โครงการ

จํานวน 131 โครงการ
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2. ยุทธศาสตรดานการเกษตร ปศุสัตว และสงเสริมอาชีพ

เปาประสงค

แผนงาน

โครงการ
/กิจกรรม

พัฒนาดานการเกษตร และปศุสัตว และสงเสริมสนับสนุนอาชีพ

แผนงานเกษตร

จํานวน 7 โครงการ
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3. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น

เปาประสงค

แผนงาน

โครงการ
/กิจกรรม

อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญาทองถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

จํานวน 3 โครงการ
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เปาประสงค

พัฒนาดานกีฬา การศึกษา และพัฒนาสาธารณสุข

แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน

เปาประสงค

สงเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีความปลอดภัย

แผนงาน

แผนงานสรางควาเขมแข็ง
ของชุมชน

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 2 โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

จํานวน 1 โครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห

จํานวน 1 โครงการ
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6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และความเขมแข็งชุมชน

เปาประสงค

สงเสริมการปกครองในระบอบธิปไตย และมีการบริหารตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี

แผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 3 โครงการ

แผนงานงบกลาง

จํานวน 6 โครงการ
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7. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารงานของเทศบาลตําบลชากไทย

เปาประสงค

เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพิ่มมากขึ้น

แผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 6 โครงการ
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.
6 ยุทธศาสตร

เปาประสงค
6 เปาประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
Strategy Map
“ตําบลนาอยู มุงสูเกษตร ปศุสัตว ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใสใจคุณภาพชีวิต
บริหารงานมีประสิทธิภาพ”

ยุทธศาสตร
ดานโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อเปน
เมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการ
เกษตร ปศุสัตว และ
สงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร
ดานการศานา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษาการกีฬา
สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดลอม และ
ความเขมแข็งชุมชน

เปาประสงค
การคมนาคมมีความ
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง

เปาประสงค
พัฒนาดาน
การเกษตร และปศุ
สัตว และสงเสริม
สนับสนุนอาชีพ

เปาประสงค
อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค
พัฒนาดานกีฬา
การศึกษา และ
พัฒนาดาน
สาธารณสุข

เปาประสงค
สงเสริมคุณภาพชีวิต
อนุรักษสิ่งแวดลอม
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร

เปาประสงค
สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย และ
มีการบริหารตาม
หลักกิจการบานเมือง
ที่ดี
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กลยุทธที่ 1
พัฒนาและขุดลอก คูคลอง
และจัดสรางแหลงน้ํา สงวน
และเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
รวมทั้งวางโครงการเพื่แกไข
ปญหาน้ําทวมละน้ําแลง

กลยุทธ
12 กลยุทธ

กลยุทธที่ 7
สงเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความ
ตองการของประชาชน
กอสราง ปรับปรุง
เสนทางการคมนาคม
อยางทั่วถึง

แผนงาน

กลยุทธที่ 8
พัฒนาฟนฟูและสงเสริม
กิจกรรมทางศานา
ศิลปวัฒนธรรมและประ
พเณีของชุมชนทองถิ่น
โดยการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีตอ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

กลยุทธที่ 2
สงิเสริมและพ็ฒนระบบ
การศึษา บุคลากรดาน
การศึกษา ครู นักเรียน ใหเปน
ผูท ี่มีคุณภาพทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซี่ยน

กลยุทธที่ 3
พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุ
พืชที่ดมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรมลดตนทุน เพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตที่
มีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอม
และแปรรูปสินคาทางการเกษตร
สงเสริมใหมีการเลีย้ งสัตวเศรษฐกิจเพื่อ
การบริโภคเพื่อจําหนายและอนุรักษ
และเพิ่มชองทางตลาด

กลยุทธที่ 9
ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน นําระบบ
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานภายในองคกร
สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดใหไดรับการศึกษา
อบรม การทําวิจัย
เพิ่มพูนความรู

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

กลยุทธที่ 10
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

กลยุทธที่ 4
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง พัฒนา
บทบาทของผูนําชุมชน
คณะกรรมการหมูบาน และชุมชน
ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผ็สูอายุ ผู
พิการ ผูดยโอกาส ประชาชน และ
คุมตรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานทองถิ่น

กลยุทธที่ 5
ปองกันและแกไข
ปญหาการเสพ
การผลิตและ
จําหนายยาเสพติด
ในทุกระดับ

กลยุทธที่ 11
สงเสริม สนับสนุนและรวมกับ
สวนราชการ หนวยงานตางๆ
ในการเตรียมความพรอมในการ
ปองกันภัย ติดตั้งกลองวงจรปด
ในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้ง
และอบรมฟนฟูตํารวจบานและ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร.)และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและจราจร

แผนงานการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานพาณิชย

กลยุทธที่ 6
ดําเนินโครงการเพื่อ
ใหบริการประชาชน และ
รับทราบปญหาอุปสรรค
และความตองการชอง
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนา
ศักยภาพของอาสามัครสา
ธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนทุก
ระดับใหมีสุขภาพแข็งแรง

กลยุทธที่ 12
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา
ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ สราง
จิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ และปญา
สิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานงบกลาง
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร อปท.

สงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การคาชายแดน

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

การพัฒนาดาน
โครงการพื้นฐาน
เพื่อใหเปนเมืองที่
นาอยู

สงเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอยาง
ครบวงจร

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

การพัฒนาการ
เกษตร ปศุสัตว
และ การสงเสริม
อาชีพ

สงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การคาชายแดน

การพัฒนาดาน
โครงการพื้นฐาน
เพื่อใหเปนเมืองที่
นาอยู

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ ถึง
การคมนาคมมี
จํานวน
ความสะดวก
โครงการ
ระบบ
/กิจกรรม
สาธารณูปโภค
ที่ดําเนินการ
และสาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ ถึง
พัฒนาดาน
จํานวน
การเกษตร และปศุ โครงการ
สัตว และสงเสริม
/กิจกรรม
สนับสนุนอาชีพ ที่ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
เพิ่มขึ้นทุกป

7

7

6

256
4
5

18

17

17

17

เพิ่มขึ้นทุกป

5

5

5

4

เพิ่มขึ้นทุกป

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนวย
สนับสนุน

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสราง
แหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้าํ เพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมและน้าํ แลง

25
โครงการ

สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานให
สอดคลองกับความจําเปนและความ
ตองการของประชาชน กอสราง
ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยาง
ทั่วถึง
พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพืชที่
ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดตนทุน เพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริม
สนับสนุนการถนอม และแปรรูป
ทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยง
สัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหนายและเพือ่ การอนุรักษเพิ่ม
ชองทางการตลาด

69
โครงการ

กองชาง

กองคลัง

19
โครงการ

กองชาง

กองคลัง

กองคลัง

120

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
สงเสริมการทองเที่ยว
ตามอัตลักษณ และการ
ทองเที่ยวปลอดภัย

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนาดาน
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร อปท.

เปาประสงค

การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนา
การศึกษาการกีฬา
สาธารณสุข
คุณภาพชีวิต

อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ
จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

การพัฒนา
การศึกษาการกีฬา
สาธารณสุข
คุณภาพชีวิต

3

2

2

2

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
เพิ่มขึ้นทุกป

6

6

5

5

เพิ่มขึ้นทุกป

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

เสริมสรางสังคมเปนสุข
และสังคมแหงการ
เรียนรู

การพัฒนาดาน
สังคม

เสริมสรางสังคมเปนสุข
และสังคมแหงการ
เรียนรู

การพัฒนาดาน
สังคม

อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

3

3

3

2

เพิ่มขึ้นทุกป

สงเสริมความเปนเมือง
มั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาดาน การพัฒนาคุณภาพ สงเสริมคุณภาพ
ทรัพยากรธรรม ชีวิต สิ่งแวดลอม และ ชีวิต อนุรกั ษ
ชาติและ
ความเขมแข็ง ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
สิ่งแวดลอม
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

7

7

7

7

โครงการ
ตอเนื่องทุกป

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนวย
สนับสนุน

พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนทองถิ่นโดยการ
อนุรักษ สืบสานประเพณีตอ
สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
บุคลากรดานการศึกษา ครู
นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพทักษะ
และและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน
ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการ
ประชาชน และรับทราบปญหา
อุปสรรค และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน(อสม.) สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ
ใหมีสุขภาพแข็งแรง
สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนา
บทบาทผูนําชุมชน คณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ ผูพกิ าร ผูดอยโอกาส
ประชาชน และคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถแรงงานในทองถิ่น

9
โครงการ
22
โครงการ

กองการศึกษา

กองคลัง

11
โครงการ

สํานักปลัด

กองคลัง

20
โครงการ

สํานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

สงเสริมความเปนเมือง
มั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาดาน
สังคม

สงเสริมความเปนเมือง
มั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาดาน
สังคม

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

การพัฒนาคุณภาพ
สงเสริม
ชีวิต สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต
และความเขมแข็ง
อนุรักษ
ชุมชน
สิ่งแวดลอม
และมีความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
การพัฒนาคุณภาพ
สงเสริม
ชีวิต สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต
และความเขมแข็ง
อนุรักษ
ชุมชน
สิ่งแวดลอม
และมีความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

3

2

2

2

โครงการตอเนื่อง
ทุกป

ปองกันและแกไขปญหาการ
เสพ การผลิตและการจําหนาย
ยาเสพติดในทุกระดับ

9
โครงการ

3

2

2

2

โครงการตอเนื่อง
ทุกป

สงเสริม สนับสนุนและรวมมือ
สวนราชการ หนวยงานตางๆ
ในการเตรียมความพรอมใน
การปองกันภัย และการ
ชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปดในเขต
ชุมชนและสถานที่สําคัญ
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้ง
และอบรมฟนฟูตาํ รวจบาน
และอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)และดูแล
รักษาความปลอดภัยและ
การจราจร

9
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน

สํานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
สงเสริมความเปนเมือง
มั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

การพัฒนาดานการ
การพัฒนา
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพทาง ปกครองใน
การเมือง การ
ระบอบ
บริหารการพัฒนา ประชาธิปไตย
บุคลากร
และมีการ
บริหารตาม
หลักกิจการ
บานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

2561
4

คาเปาหมาย
2562 2563
4

4

2564
4

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการตอเนื่อง
ทุกป

ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน นําระบบ
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานภายในองคกร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให
ไดรับการศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู

41
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน
กองคลัง
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สวนที่ ๔

124

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ที่
๑

๒

๓
๔

๕

ยุทธศาสตร

ดาน

ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง
ที่นาอยู

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
ดานการพัฒนาการเกษตร
บริการชุมชนและสังคม
ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
ดานการศาสนา
บริการชุมชนและสังคม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการพัฒนาการศึกษาการ บริการชุมชนและสังคม
กีฬาสาธารณสุขและคุณภาพ บริการชุมชนและสังคม
ชีวิต
บริการชุมชนและสังคม
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม
สิ่งแวดลอม และความเขมแข็ง
บริหารทั่วไป
ชุมชน
บริการชุมชนและสังคม

๖

ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ บริหารทั่วไป
ทางการเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป

รวม

๖ ยุทธ

2 ดาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน/แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหวยกระเจา

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

สํานักปลัด,
กองคลัง
สํานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานพาณิชย
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชองชุมชน
แผนงานบริหารทั่วไป
๑1 แผนงาน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
4 สํานัก/กอง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ป ๒๕๖1

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

(แบบ ผ. ๐7)

ป ๒๕๖3
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป ๒๕๖4
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเปน
เมืองที่นาอยู
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

๙๕

63,604,017

๙๖

63,604,018

๙๗

63,604,019

๙๘

63,604,020

๓๘๖

254,416,074

๙๕

63,604,017

๙๖

63,604,018

๙๗

63,604,019

๙๘

63,604,020

๓๘๖

254,416,074

2.1 แผนงานเกษตร

๑๗

3,240,000

๑๗

3,240,000

๑๗

3,240,000

๑๗

3,240,000

๖๘

12,960,000

2.2 แผนงานสังคมสังเคราะห

๓

150,000

๓

150,000

๓

150,000

๓

150,000

๑๒

600,000

๒๐

3,390,000

๒๐

3,390,000

๒๐

3,390,000

๒๐

3,390,000

๘๐

13,560,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๔๐

5,160,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๑๐

1,290,000

๔๐

5,160,000

๑๓

5,762,000

๑๓

5,762,000

๑๓

5,762,000

๑๓

5,762,000

๕๒

23,048,000

รวม
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว
และการสงเสริมอาชีพ

รวม
๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
๔. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ป ๒๕๖1

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

(แบบ ผ. ๐7)

ป ๒๕๖3
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป ๒๕๖4
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๘

1,900,000

๘

1,900,000

๘

1,900,000

๘

1,900,000

๓๒

7,600,000

4.3 แผนงานสาธารณสุข

๑๑

1,158,000

๑๑

1,158,000

๑๑

1,158,000

๑๑

1,158,000

๔๔

4,632,000

รวม

๒๑

7,662,000

๒๑

7,662,000

๒๑

7,662,000

๒๑

7,662,000

๘๔

30,648,000

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห/สรางความเขมแข็ง

๒๐

17,666,000

๒๐

17,666,000

๒๐

17,666,000

๒๐

17,666,000

๘๐

70,664,000

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๙

4,500,000

๙

4,500,000

๙

4,500,000

๙

4,500,000

๓๖

18,000,000

5.3 แผนงานบริหาร/เคหะชุมชน

๙

2,840,000

๙

2,840,000

๙

2,840,000

๙

2,840,000

๓๖

11,360,000

๓๘

25,006,000

๓๘

25,006,000

๓๘

25,006,000

๓๘

25,006,000

๑๑๖

100,024,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๙

29,565,000

๒๙

29,565,000

๒๙

29,565,000

๒๙

29,565,000

๑๑๖

118,260,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑๒

1,205,012

๑๒

1,205,012

๑๒

1,205,012

๑๒

1,205,012

๔๘

4,820,048

๔๑

30,770,012

๔๑

30,770,012

๔๑

30,770,012

๔๑

30,770,012

๑๖๔

123,080,048

131,722,029 ๒๒๖

131,722,030

๒๒๗

131,722,031

๒๒๘

131,722,032

๘๗๐

526,888,122

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน

รวม
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

รวม
รวมทิ้งสิ้น

๒๒๕
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ
1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
คอนกรีต ภายในตําบลหวยกระเจา
ไดมถี นนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
2 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
หมูบาน ม. 1 - 21
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
3 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
กวาง 6 ม.ยาว 440 ม.
หมูบาน หมูที่ 9
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
4 โครงการกอสรางถนนแคปซิล ม.18
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
กวาง 6 ม.ยาว 800 ม.
สายบานนายเชียง เชื้อทอง ถึงถนน
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
ดอนแสลบ-ชองดาน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
5 โครงการกอสรางถนนแคปซิล ม.19
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
สายบาน นายสมศักดิ์ เชื้อรอด - นาย- ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
อาจ นกดํา
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
6 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา กวาง 8 ม.ยาว 6,000 ม.
หมูบาน หมูที่ 13,11 (สายกรอกฟา – ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
สาธุการ - ทุงมังกะหรา)
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
7 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
หมูบาน หมูที่ 13 สายขางโรงเรียน
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
บานซอง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
7,000,000

2562
(บาท)
7,000,000

2563
(บาท)
7,000,000

700,000

700,000

700,000

572,000

572,000

572,000

650,000

650,000

650,000

3,160,000

3,160,000

3,160,000

12,480,000

12,480,000

12,480,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2564
(บาท)
7,000,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
700,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
572,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
650,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
3,160,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
12,480,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
1,500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่
8

9

10

11

12

13

วัตถุประสงค
โครงการ
โครงการกอสรางถนนแคปซีลภายใน
หมูบาน ม.21 เชื่อม ม.16
ต.หวยกระเจา
โครงการกอสรางถนนแคปซีลภายใน
หมูบาน บานเขากรวด ม.5
ต.หวยกระเจา สายบาน นางลาวัลย สวางแจง ถึง ร.ร.บานเขากรวด
โครงการกอสรางถนนแคปซีลภายใน
หมูบาน บานไพรงาม ม.15
ต.หวยกระเจา สายหนาอนามัยผานบาน
นายปริ่น ทวีศรี เลียบสระประปาหมูบาน
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
หมูบาน บานโกรกแสลบ ม.18
ต.หวยกระเจา สายบานนายประยูร สืบดา
ถึง วัดสวนมะมวง
โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
ม. 2 จากบานนางวงเดือน เที่ยงธรรม
ถึงบานนายเชิง เที่ยงธรรม
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิล
ภายในหมูบาน ม. 1 - 21

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
1,000,000

2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 500 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 500 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

1,872,000

1,872,000

1,872,000

1,872,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่
14

15

16

17

18

19

20

วัตถุประสงค
โครงการ
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลสายเพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ศาลพอปู - ถนนอูทองบอพลอย
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิลสายเพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานหัวอาง ม.6 ต.หวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
สายบานผูใหญไฉน สืบเรือง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการซอมสรางถนนแคปซิล
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ภายในหมูบาน ม. 1 - 21
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ภายในหมูบาน ม. 1 - 21
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ม. 6 สายบานนายสาด สืบกลัด
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ถึงคันอาง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
เสริมเหล็กภายในหมูบาน
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในเขต เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

200,000

200,000

200,000

200,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

กวาง 6 ม. ยาว 70 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

700,000

700,000

700,000

700,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่
โครงการ
21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 7
สายบานนายเซี้ยม ทวีศรี - ม.9 ไผงาม
22 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.11 ม.12 ต.หวยกระเจา
23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายบานนายสมพงษ ใครครวญ หนองตอยอด
24 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายดอนตนแหน-วังอีเหยี่ยว
25 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1,
ม.16 ถึงอางเก็บน้ําหนองหญากาด
26 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 20
สายทุงประดู - พยอมงาม
27 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 ,
ม.16 สายบานซอง - ทุงละมั่ง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

กวาง 3 ม. ยาว 3,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

กวาง6 ม.ยาว2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

350,000

350,000

350,000

350,000

กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

350,000

350,000

350,000

350,000

กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

400,000

400,000

400,000

400,000

กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

400,000

400,000

400,000

400,000

กวาง 6 ม. ยาว 2000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ
28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.3 สาย
บานนายทองเหมาะ เขียวชอุม
29

30

31

32

33

34

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 14
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ถึง ม. 8
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 14
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
สายตกตาผึ้ง - กรอกหวา.
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภาย เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21 ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานดอน เชื่อมหมูที่ 18 บานโกรกสมอ ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการลงหินคลุกภายในชุมชนภายใน เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
หมูบาน หมูที่ 1 - 21
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนพูนดินภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21 ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

355,017

355,017

355,017

355,017

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

100,000

100,000

100,000

100,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

150,000

150,000

150,000

150,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

700,000

700,000

700,000

700,000

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด

รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ
35 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 3 สายจากอูชางประเดิม
เชื่อมกับถนนสายหนองครก
36 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 5 สายหนองไอหลอด ดงไอชาง - หนองสะเดา พยอมงาม
37 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 12 ถึง หมูที่ 11
38

39

40

41

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ลูกรัง หมูที่ 15 สายหวยขัดคอ
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ลูกรัง หมูที่ 17
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ลูกรัง หมูที่ 19 สายทุงลําทรายถึงโปงอาง ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โครงการกอสรางพูนดินบดอัดแนน บริเวณเพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานนายสวาง ชูชีพ ถึงแยกเขาแหลม ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
อ.บอพลอย
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

กวาง 5 ม. ยาว 5,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

250,000

250,000

250,000

250,000

กวาง 5 ม. ยาว
1,500 ม. และ 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

250,000

250,000

250,000

250,000

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

โครงการ
42 โครงการกอสรางถนนพูนดิน จากทางแยก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
พยอมงาม ถึงบานนายพยงค ชงกุล
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
(หนาศาลาเอนกประสงค)
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
43 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพูนดินภาย เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21 ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
44 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
หมูที่ 1 - 21
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

800,000

800,000

800,000

800,000

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

45 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายในหมูที่ 4

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

279,000

279,000

279,000

279,000

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 2,3,4,6

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

47 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 1,16

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

48 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 5,20

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่
โครงการ
49 โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายใน หมูที่ 3 จากบานนายสุเวศน สินสถาพรพงศ ถึง ศาลพอปู
50 โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
240,000

2562
(บาท)
240,000

2563
(บาท)
240,000

2564
(บาท)
240,000

300,000

300,000

300,000

240,000

240,000

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

51 โครงการวางทอระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

52 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
บอพัก หมูที่ 6 บริเวณหนาชองน้ําลน
ถึงวัดหวยกระเจา
53 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
บอพัก หมูที่ 8 จากบานายแดง สืบพัด
ถึงบานนายสาลี บุตรพุม
54 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
บอพักหมู 3 บริเวณบานนายชาง เชื้อทอง

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

55 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
บอพัก หมูที่ 5 บริเวณบานนายกิมยอย ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีรางระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีกมอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2561
(บาท)
240,000

2562
(บาท)
240,000

2563
(บาท)
240,000

2564
(บาท)
240,000

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

200,000

200,000

200,000

200,000

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

100,000

100,000

100,000

100,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

โครงการ
56 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
บอพัก หมูที่ 6 เชื่อมตอ หมูที่ 4
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว
57 โครงการวางทอระบายน้ําทิ้งจากบาน
นายกิมยวน ใครครวญ ถึงบอพักหนาบาน
สท.สนาน สืบดี
58 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา ภายใน
เขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

59 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองนาทะเล เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง

60 โครงการปรับปรุงซอมแซมโคมไฟฟา
สาธารณะประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและเขต (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน

70,000

70,000

70,000

70,000

61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
สาธารณะภายในหมูที่ 1 - 21

เพื่อใหประชาชนในตําบลไดมีภูมิทัศน (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ที่ดีในการคมนาคมไดสะดวก ปลอดภัย

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีทอระบายน้ํา
ทิ้งสะดวกรวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีระบบระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภค
มีรอยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่ไดรับแสงสวาง
มีรอยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีภูมิทัศนที่ดี
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ
62 โครงการปรับปรุงยานชุมชนภายในตําบล เพื่อใหการคมนาคมไดสะดวกปลอดภัย (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละของ
ครัวเรือนที่มีความเปนอยู
ครัวเรือนที่
ที่ดี รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

63 โครงการวางทอลอดเหลี่ยมภายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ระบายน้ําบริเวณถนนไดอยางรวดเร็ว

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

700,000

700,000

700,000

700,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีทอลอดเหลี่ยม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

64 โครงการจัดทําลูกระนาด ลดความเร็ว
ภายในหมูที่ 1 - 21

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน
ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

52,288,017

52,288,017

52,288,017

52,288,017

รวม 64 โครงการ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

138

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

139

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

140

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

141

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

142

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

143

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

144

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

145

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน ,1.10 แผนงานพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
400,000

2562
(บาท)
400,000

2563
(บาท)
400,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟาภายใน เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ําเพื่อ (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

100,000

100,000

100,000

5 จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้ําประปา

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร มีสารเคมีใชในการผลิตน้ําประปา
และอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

500,000

500,000

500,000

6 ขุดขยาย/ลอกแหลงกักเก็บน้ํา
หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหราษฎร ม.1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

700,000

700,000

700,000

1 ปรับปรุงบอน้ําตื้น หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหราษฎรม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

2 กอสรางระบบประปาหมูบานภายใน
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

3 กอสรางฐานสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร
/มอเตอรไฟฟา
และอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2564
(บาท)
400,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
1,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
100,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
700,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน ,1.10 แผนงานพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการขุดสระน้ําขนาดใหญ เนื้อที่จํานวน เพื่อใหราษฎร ม.1 - 21 ไดมีน้ํา
8 ไร บานเขากรวด หมูที่ 5 บานเขากรวด อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2561
(บาท)
300,000

8 ขุดลอกทอระบายน้ําภายเขตในตําบล
หวยกระเจา ม.1-21

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

700,000

700,000

700,000

9 โครงการขุดสระเก็บน้ํา ภายในเขตตําบล เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ําเพื่อ (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
หวยกระเจา ม.1 - 21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

300,000

300,000

300,000

10 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหราษฎร ม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

400,000

400,000

400,000

11 ปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

200,000.00

200,000

200,000

12 โครงการกอสรางฝาย ม.1 - ม.21

เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

300,000

เพื่อใหราษฎร ม. 1-21 ไดมีน้ํา
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2564
(บาท)
300,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
700,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
300,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
400,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
200,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค กองชาง
บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค กองชาง
บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค กองชาง/
บริโภค อยางเพียงพอและ หนวยงานอื่น
ทั่วถึง รอยละ 80
กองชาง
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
กองชาง
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80

300,000 รอยละของ
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค ครัวเรือนที่
บริโภค อยางเพียงพอและ
ไดรับประโยชน ทั่วถึง รอยละ 80

กองชาง/
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน ,1.10 แผนงานพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
1,000,000

2563
(บาท)
1,000,000

13 โครงการวางทอสงน้ําจากสามแยกหลัง
อําเภอถึงสระน้ําภายในหมูที่ 1 - 21

เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภคบริโภค

14 เจาะบอบาดาล หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหราษฎรม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ (ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

100,000

100,000

100,000

15 จัดหาภาชนะรองรับน้ํา

เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

500,000

500,000

500,000

17 โครงการใหความรูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ํา เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 มีความรู จัดอบรมสาธิตใหความรูเกี่ยว
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21เกี่ยวกับการใชน้ําอยางปลอดภัยคุมคา กับเครื่องกรองน้ําแกผูที่สนใจ

100,000

100,000

100,000

18 ปรับปรุงซอมแซมหอถังประปาประจํา
หมูบาน ม.1 - ม.21

500,000

500,000

500,000

16 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประจําหมูบานภายใน เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําที่สะอาดสําหรับ
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
1,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
100,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80

กองชาง/

500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80

กองชาง

100,000 รอยละของ
ผูอบรมมีความรู
เกี่ยวกับเครื่อง
กรองน้ํา
500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับ
การใชน้ําอยางปลอดภัย
คุมคา รอยละ 80

กองชาง

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง รอยละ 80

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน ,1.10 แผนงานพาณิชย
ที่

โครงการ

19 จัดซื้อถังเชมเปญ พรอมอุปกรณ

วัตถุประสงค

เพื่อใหราษฎร ม.1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

รวม 19 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

500,000

500,000

500,000

8,600,000

8,600,000

8,600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค 500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
บริโภค อยางเพียงพอและ
ไดรับประโยชน ทั่วถึง รอยละ 80

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชาง

8,600,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน
หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหราษฎรไดมีไฟฟาแสงสวาง
ทุกครัวเรือน

73 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
ประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและ
เขตชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพยสิน
เพื่อใหราษฎรไดมีโทรศัพทใช
สะดวกในการติดตอสื่อสาร

2 ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะในเขตตําบล
หวยกระเจา
3 โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตตําบล
หวยกระเจา

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
ขยายเขตจําหนายไฟฟา
ม. 1 – 21
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
ในเขตตําบลหวยกระเจา

4 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ภายในหมูบาน
หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและ ขยายเขตไฟฟาในเขตตําบล
เขตชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต หวยกระเจา
และทรัพยสิน
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 – 21
จัดตั้งหมอแปลงไฟฟาภายในหมูบาน
มีไฟฟาใช

5 ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบานหมูที่ 1 – 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 – 21
มีไฟฟาใช

ติดตั้ง/ซอมไฟฟาสาธารณะภายใน
หมูบาน

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

306,000

306,000

306,000

306,000

ประมาณการ
องคการ
โทรศัพท
ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา
50,000

ประมาณการ
องคการ
โทรศัพท
ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา
50,000

ประมาณการ
องคการ
โทรศัพท
ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา
50,000

ประมาณการ
องคการ
โทรศัพท
ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา
50,000

ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา

ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา

ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา

ประมาณการ
จากการ
ไฟฟา

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
ครัวเรือนมีไฟฟาใช
รอยละ 100

กองชาง

ครัวเรือนที่ไดรับ
แสงสวางมีรอยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
หมูบานมีโทรศัพท
สาธารณะใช
รอยละ 100
ครัวเรือนที่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รอยละ 100
ประชาชนมีไฟฟาใช
รอยละ 100

กองชาง

หมูบานมีไฟฟา
สาธารณะใช
รอยละ 100

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

6 การลดขั้นตอนการดําเนินการซอมแซม
ไฟฟาสาธาณะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนหมูท1ี่ -21ไดรับ ลดขั้นตอนการใหบริการซอมแซม
บริการการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ไฟฟา

รวม 6 โครงการ

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

886,000

886,000

886,000

886,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ

รอยละของ
หมูบานมีไฟฟา
ครัวเรือนที่
สาธารณะใช
ไดรับประโยชน รอยละ 100

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ผังเมือง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

1 จัดทําผังเมืองรวม/ทอระบายน้ํา

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

จัดทําผังเมืองรวม/ทอระบายน้ํา
ทั้งหมูบาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2 แกไขปญหาน้ําทวมขังภายในชุมชน
ในเขตตําบลหวยกระเจา

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

แกปญหาน้ําทวมขังภายในชุมชน
ในเขตตําบลหวยกระเจา

500,000

500,000

500,000

3 ออกเทศบัญญัติตําบล

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

ออกเทศบัญญัติตําบลตางๆตาม
ภารกิจ

-

4 ติดตั้งปายชุมชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชนและสามารถสํารวจขอมูลตางๆ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

ติดตั้งปายชุมชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

200,000

200,000

200,000

รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตตําบล
หวยกระเจา

100,000

100,000

100,000

แกไขปญหาน้ําเสียภายในชุมชน
ในเขตตําบลหวยกระเจา

30,000

30,000

30,000

1,830,000

1,830,000

1,830,000

5 รังวัดที่ดินและคาธรรมเนียมตางๆ
ในการรังวัดที่ดินสาธารณะในเขต
ตําบลหวยกระเจา
6 จัดทําโครงการบําบัดน้ําเสียในชุมชน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

รวม 6 โครงการ

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

1,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
500,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
200,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
100,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
30,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
จะไดรับ
ชุมชนมีความเปน
กองชาง
ระเบียบรอยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด
ชุมชนมีความเปน
กองชาง
ระเบียบรอยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด
ชุมชนมีความเปน
สํานักปลัด
ระเบียบรอยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด
ชุมชนมีความเปน
กองชาง
ระเบียบรอยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด
ชุมชนมีความเปน
กองชาง
ระเบียบรอยละ 100
สนง.ที่ดิน
ของครัวเรือนทั้งหมด จ.กาญจนบุรี
ชุมชนมีความเปน
กองชาง
ระเบียบรอยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด

1,830,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
1.9 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อใหราษฎร 21 หมูบาน
มีอาชีพเสริม

จัดฝกอบรมดานอาชีพตามความ
สนใจของประชาชนจํานวน 200 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

2 สงเสริมเกษตรอินทรีย

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชปุย
อินทรียลดตนทุนการผลิต

จัดฝกอบรมทําปุยอินทรีย
จํานวน 200 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

3 สงเสริมการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตร จัดฝกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทําแปลงสาธิตจํานวน 21 แปลง

200,000

200,000

200,000

200,000

4 จัดอบรมใหความรูกับเกษตรกร

เพื่อใหเกษตรกรไดรูจักการรวม
กลุมเพิ่มความรูใหกับเกษตรกร

120,000

120,000

120,000

120,000

อบรมกลุมเกษตรกรจํานวน
21 กลุม

ตัวชี้วัด (KPI)
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม สามารถ
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
อาชีพเสริม
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม สามารถ
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
การผลิตปุยอินทรีย
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม มีความรู
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม มีความรู
และไดรูจักการรวมกลุม

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนสามารถลด
ตนทุนและมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนหันมาทําเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น

สํานักปลัด

เกษตรกร 21 กลุม
มีความรูเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
1.9 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ

สงเสริมใหเกษตรกรตั้งกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรในเขต ต.หวยกระเจา

50,000

50,000

50,000

50,000

6 กอสรางลานตากพืชผลทาง
การเกษตร

เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร
ม.1 - 21
เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร
ม.1 - 21
เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการ
เก็บพืชผลทางการเกษตร

เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
ม.1 - 21

150,000

150,000

150,000

150,000

เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
ม.1 - 21

80,000

80,000

80,000

80,000

เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
ม.1 - 21

300,000

300,000

300,000

300,000

กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรระดับตําบล จํานวน
1 แหง
เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
มีพันธุพืชหมุนเวียนในการเพาะปลูก

300,000

300,000

300,000

300,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1,370,000

1,370,000

1,370,000

1,370,000

7 ปรับปรุงลานตากพืชผล
ทางการเกษตร
8 กอสรางยุงฉางเพื่อเปนธนาคาร
ขาวเปลือก

9 กอสรางศูนยถายทอด
เพื่อถายทอดความรูแกเกษตรกร
เทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล ภายในตําบลหวยกระเจา
10 โครงการอนุรักษพันธุพืช

เพื่ออนุรักษพันธุพืชพื้นเมืองและ
มีพันธุพืชหมุนเวียนภายในตําบล

รวม 10 โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)
การรวมกลุมกันของ
เกษตรกร
รอยละของครัวเรือน
ที่ไดรับประโยชน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

เกษตรกรมีกลุมอาชีพ
รายไดเพิ่มขึ้น
ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
การตากพืชผลการเกษตร
รอยละ 70
รอยละของครัวเรือน
ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
ที่ไดรับประโยชน
การตากพืชผลการเกษตร
รอยละ 70
รอยละของครัวเรือน
ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
ที่ไดรับประโยชน
การเก็บพืชผลการเกษตร
รอยละ 70
รอยละของประชากร
ประชาชนมีความรูดาน
ไดรับประโยชน
การเกษตรเพิ่มขึ้น
รอยละ 70
จํานวนพันธุพืชที่อนุรักษ เกษตรกรมีพันธุอนุรักษ
และหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
รอยละ 70

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
1.9 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

สัตวเลี้ยงของเกษตรกร หมูที่ 1–21

400,000

400,000

400,000

400,000

สุนัขในตําบลหวยกระเจาหมูที่ 1-20

70,000

70,000

70,000

70,000

500,000

500,000

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

7 กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ เพื่อถายทอดความรูแกเกษตรกร กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร (ดานปศุสัตว) ระดับตําบล ภายในตําบลหวยกระเจา
เกษตร (ดานปศุสัตว) ระดับตําบล
จํานวน 1 แหง

300,000

300,000

300,000

300,000

รวม 7 โครงการ

1,870,000

1,870,000

1,870,000

1,870,000

1 รณรงคการปองกันโรคระบาดสัตว

เพื่อใหสัตวเลี้ยงไมติดตอโรค
ระบาด

2 การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา
3 จัดตั้งกองทุนยาสัตว

เพื่อใหเกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ เกษตรกร หมูที่ 1 – 21

4 จัดอบรมใหความรูเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีความรูที่
ถูกตอง
5 สนับสนุนวัคซีนวัว
6 สงเสริมสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว

อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวจํานวน
100คน

เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงวัวไดรับ เกษตรผูเลี้ยงวัวไดรับวัคซีนปองกันโรค
วัคซีนปองกันโรคตาง ๆ
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น อบรมศึกษาดูงานกลุมเลี้ยงสัตว

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละของเกษตรกร สัตวเลี้ยงของเกษตรกร
ที่ไดรับประโยชน
ไมติดตอโรคระบาด
รอยละ 80
รอยละของเกษตรกร สัตวเลี้ยงของเกษตรกร
ที่ไดรับประโยชน
ไมติดตอโรคระบาด
รอยละ 80
รอยละของเกษตรกร เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
ที่ไดรับประโยชน
รอยละ 80
รอยละของเกษตรกร เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
มีความรูที่ถูกตอง
มีความรูที่ถูกตอง
รอยละ 90
รอยละของเกษตรกร เกษตรกรไดรับวัคซีน
ที่ไดรับประโยชน
เพียงพอ รอยละ 90
ประชาชนรอยละ 70 กลุมผูเลี้ยงสัตวมีรายได
ที่ไดรับอบรม สามารถ เพิ่มขึ้น
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
การเลี้ยงสัตว
รอยละของเกษตรกร เกษตรกรมีความรูดาน
ที่ไดรับประโยชน
การเกษตร (ปศุสัตว)
เพิ่มขึ้น รอยละ 70

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว และการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาการสงเสริมอาชีพ
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

อบรมใหความรูในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตใหกับกลุมอาชีพ
จํานวน 100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

2 สงเสริมสนับสนุนอาชีพแกผูดอยโอกาส เพื่อใหผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ/ ฝกอาชีพใหกับผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส
ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และคนพิการ ผูปว ยเอดสและคนพิการ มีอาชีพ ผูส ูงอายุและคนพิการที่สนใจ
และมีรายไดเพิ่มขึ้น
จํานวน 100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

3 โครงการกิจกรรมฝกอาชีพกลุมสตรี

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม สามารถ
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
การพัฒนาคุณภาพ
การผลิต
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดฝกอาชีพ สามารถ
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนรอยละ 70
ที่ไดรับอบรม สามารถ
พัฒนาฝมือ ทักษะใน
การประกอบอาชีพ

150,000

150,000

150,000

150,000

1 ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน

วัตถุประสงค
ใหประชาชนมีอาชีพเสริม

เพื่อใหสตรีมีอาชีพ/รายไดเพิ่มขึ้น จัดอบรมกลุมสตรีในพื้นที่

รวม 3 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสินคาคุณภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
สํานักปลัด
ผูปวยเอดสและคนพิการ
มีอาชีพและรายได เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมตามโครงการ
จํานวนรอยละของ
ประชาชนรักและหวงแหน
วัฒนธรรม ประเพณี
ในทองถิ่นของตน
จํานวนรอยละของหมูบาน
ที่เขารวมงานประเพณี
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
รอยละของประชาชน
และนักทองเที่ยวที่ไดรับ
ประโยชน

1 สงเสริมใหประชาชนเขารวมใน
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
2 สงเสริมและสนับสนุนอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนเขารวมกิจกรรม ประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในตําบลหวยกระเจา

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3 สงเสริมการจัดงานประเพณี

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนใหหมูบานในตําบล
หวยกระเจาจัดงานประเพณี

200,000

200,000

200,000

200,000

4 จัดงานประเพณีตาง ๆ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

- วันสงกรานต

200,000

200,000

200,000

200,000

- วันลอยกระทง

100,000

100,000

100,000

100,000

รอยละของประชาชน
และนักทองเที่ยวที่ไดรับ
ประโยชน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม สํานักปลัด
กองการศึกษา
วันสําคัญทางศาสนา
ประชาชนรวมกันอนุรักษ
สํานักปลัด
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กองการศึกษา
ใหคนรุนหลังไดสืบไป
ประชาชนรวมกัน อนุรักษ สํานักปลัด
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา

ประชาชนชาวหวยกระเจา สํานักปลัด
และนักทองเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพิ่มขึ้น
ประชาชนชาวหวยกระเจา สํานักปลัด
และนักทองเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพิ่มขึ้น
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

จัดงานประเพณีตาง ๆ(ตอ)

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-จัดกิจกรรมแหเทียน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5 สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
รัฐพิธีตางๆ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวัน
รัฐพิธีตางๆ

6 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญใน
วันรัฐพิธี ตางๆ

เพื่อเสริมสรางความสมัครสมาน
สามัคคี แกขาราชการ พนักงาน
และประชาชน

จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีตางๆ เชน
- วันเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

- วันปยะมหาราช

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

รอยละของประชาชน
และนักทองเที่ยวที่ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนชาวหวยกระเจา สํานักปลัด
และนักทองเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพิ่มขึ้น
จํานวนรอยละของหมูบาน ประชาชนรวมกัน อนุรักษ สํานักปลัด
ที่เขารวมงานประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
จํานวนขาราชการ พนักงาน
ประชาชนรวมกัน
ถวายพระพร รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
จํานวนขาราชการ พนักงาน
ประชาชนรวมกัน
ถวายพระพร รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ

ขาราชการ พนักงาน และ สํานักปลัด
ประชาชน เกิดความ
กองการศึกษา
สมัครสมาน สามัคคี
ขาราชการ พนักงาน และ สํานักปลัด
ประชาชน เกิดความ
กองการศึกษา
สมัครสมาน สามัคคี
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

100,000

100,000

100,000

100,000

- วันงานเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวาฯ

150,000

150,000

150,000

150,000

8 สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
พระพุทธศาสนา

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

100,000

100,000

100,000

100,000

9 โครงการสงเสริมและเทิดทูน
สถาบันฯ
10 โครงการสงเสริมสรางความ
สมานฉันท

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรัก
สามัคคีตอสถาบันของชาติ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสราง
ความสมานฉันทและความ
ปรองดองของประชาชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนขาราชการ พนักงาน
ประชาชนรวมกันจัด
กิจกรรมสํานึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณฯ
จํานวนขาราชการ
พนักงาน ประชาชนรวมกัน
ถวายพระพร รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
จํานวนรอยละของหมูบาน
ที่เขารวมงานประเพณี
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
จํานวนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมตามโครงการ
จํานวนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมตามโครงการ

1,290,000

1,290,000

1,290,000

1,290,000

7 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 01

เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
เพื่อสงเสริมสรางความสมานฉันท
และความปรองดองของประชาชน
รวม 10 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ขาราชการ พนักงาน และ สํานักปลัด
กองการศึกษา
ประชาชน รวมกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี
ขาราชการ พนักงาน และ สํานักปลัด
ประชาชน เกิดความ
กองการศึกษา
สมัครสมาน สามัคคี
ประชาชนรวมกัน อนุรักษ สํานักปลัด
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา

ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
ประชาชนมีความสามัคคี
และความปรองดองในชาติ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตําบลหวยกระเจา
2 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กเล็กมีอาคารเรียน

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางอาคาร จํานวน 1 หลัง
ตามแบบ ทต.กําหนด
ปรับปรุงศูนยเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย
โรงเรียน 7 แหง
ศูนยเด็กเล็ก 2 ศูนย
-จัดหาเครื่องเลนสนามกลาง
แจงเสริมทักษะภายในตําบล
-สนับสนุนจัดหาอุปกรณกีฬา
หมูที่ 1 – 21

เพื่อใหเด็กมีศูนยการเรียนที่ได
มาตรฐาน
3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณการศึกษา
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอุปกรณ
การศึกษา
4 สงเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรู -เพื่อจัดหาเครื่องเลนสนามกลาง
เด็ก เยาวชนและประชาชน ในตําบล แจงเสริมทักษะการเรียนรู
การทางรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา ของเด็กและเยาวชน
-เพื่อจัดหาเครื่องเลนเด็กประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิด
นันทนาการและรูจักการปรับตัว
เขากับผูอื่นไดดี
5 สนับสนุน/อุดหนุนคาอาหารกลางวัน -เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้นปที่ 6) ที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการอยาง โรงเรียนจํานวน 7 แหง
ทั่วถึง
-เพื่อเปนการปลูกฝงการรับประทาน
อาหารใหครบ 5 หมู และพัฒนาราง
กายสติปญญา

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

แหง

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

-รอยละของเด็ก
และเยาวชนที่ใช
เครื่องเลนสนาม
และมีพัฒนาการ
ทางรางกายอารมณ
-รอยละของ
เด็กและเยวชนที่
ออกกําลังกาย

2,165,800

2,165,800

2,165,800

2,165,800

เด็กเล็ก 120 คน มีอาคาร
เรียนที่ไดมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

เด็กนักเรียน 7 แหงเด็กเล็ก กองการศึกษา
2 ศูนยไดรับอุปกรณการศึกษา
-ทําใหเด็กและเยาวชนมี
กองการศึกษา
พัฒนาการ รางกาย อารมณ
สติปญาดีขึ้น
-ทําใหเด็กเยาวชน ประชาชน
มีทางเลือก ในการออก
กําลังกาย มากขึ้น และมีนิสัย
ชอบออกกําลังกาย

นักเรียนไดรับ -เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษา
อาหารกลางวัน แข็งแรงสมบูรณ มีน้ําหนัก
สเปวนนสูไปตามเกณฑ
ง
มาตรฐาน
-เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน
ที่เปดเรียน
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 คาอาหารกลางวันแก ศพด.ของทต. -เพื่อใหเด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
ที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการอยาง
ทั่วถึง
-เพื่อเปนการปลูกฝงการรับประทาน
อาหารใหครบ 5 หมู และพัฒนาราง
กายสติปญญา
7 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม (นม) -เพื่อพัฒนารางกายของนักเรียนให
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
และมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
-เพื่อเปนการปลุกฝงการดื่มนมใน
เด็กและเยาวชน ใหพัฒนารางกาย
และสติปญญา
8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด
-เพื่อพัฒนารางกายของเด็กเล็กให
ของทต.
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
และมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
-เพื่อเปนการปลุกฝงการดื่มนมใน
เด็กและเยาวชน ใหพัฒนารางกาย
และสติปญญา

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
อาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แหง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

312,000

312,000

312,000

312,000

1,166,200

1,166,200

1,166,200

168,000

168,000

168,000

อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน 1,166,200
โรงเรียน จํานวน 7 แหง

อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แหง

168,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กเล็กไดรับ -เด็กเล็กมีสุขภาพรางกาย
กองการศึกษา
อาหารกลางวัน แข็งแรงสมบูรณ มีน้ําหนัก
สเปวนนสูไปตามเกณฑ
ง
มาตรฐาน
-เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน
ที่เปดเรียน
นักเรียนไดรับ -เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษา
อาหารเสริม(นม) แข็งแรงสมบูรณ มีน้ําหนัก
สเปวนนสูไปตามเกณฑ
ง
มาตรฐาน
-เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารเสริมที่มีประโยชน

เด็กเล็กไดรับ -เด็กเล็กมีสุขภาพรางกาย
อาหารเสริม(นม) แข็งแรงสมบูรณ มีน้ําหนัก
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
-เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารเสริมที่มีประโยชน

กองการศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

9 สงเสริมสนับสนุนกลุมดนตรีแก
เด็กนักเรียน/เยาวชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชนมี
ความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความตระหนัก
รูถึงความสําคัญของการศึกษา

จัดหาเครื่องดนตรี จํานวน
1 ชุด

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมสงเสริมปลูกจิต
สํานึกความสําคัญของการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็ก และเยาวชน ในตําบล
หวยกระเจาประมาณ 2,000
คน

250,000

250,000

250,000

12 โครงการเสนทางแหงการเรียนรู
มุงสูความเปนเลิศแหงปญญา

-เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนได
ตรหนักกถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่ เปนคนดี มีคุณธรรม
-เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
-เพื่สงเสริมและพัฒนาเด็กไดมีรางกาย
จิตใจ สติปญญาที่ดี สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สงเสริมเด็กใหมีความรู รูจักหนาที่
มีสติปญญาที่ดี

เด็ก เยาวชน จํานวน 100 คน

100,000

100,000

100,000

13 โครงการสงเสริมเพื่อเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซี่ยน(AEC)

เพื่อใหเด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
ความรูความเขาเกี่ยวกับอาเซี่ยน
(AEC)

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซี่ยน
(AEC)

100,000

100,000

100,000

5,762,000

5,762,000

5,762,000

10 จัดกิจกรรมสงเสริมปลูกจิตสํานึก
เกี่ยวกับดานการศึกษา

11 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

รวม 13 โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ครั้ง

รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ
250,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนรักและชื่นชม กองการศึกษา
ดนตรีไทย
-สามารถพัฒนาใหเด็กและ
เยาวชนมีรางกายจิตใจและ
ะสติปญญาที่ดี

กองการศึกษา

-เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความสําคัญของตนเอง ทําให
ตนเปนประโยชนตอสังคม
-เด็กและเยาวชนไดรวม
กิจกรรมเปนหมูคณะ สามารถ
อยูรวมกับผูอนอยางมีความสุข

100,000 รอยละของเด็ก
เด็ก/เยาวชนมีความรูและ
กองการศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม มีความรูและเสริมสรางทักษะ
ในเรียนรู
100,000 รอยละของผู
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
กองการศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม ความรูเกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)
5,762,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาการดานกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคภายใน เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
เขตตําบลหวยกระเจา
2 จัดหาอุปกรณกีฬา
เพือ่ ใหมีอุปกรณในการเลนกีฬา

กอสรางสนามกีฬาตามแบบแปลน
ที่ ทต. กําหนด
สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูที่ 1 - 21

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

150,000

150,000

150,000

3 สงเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียนในระดับตางๆ

นักเรียนในเขตตําบลหวยกระเจา

100,000

100,000

100,000

นักเรียนในเขตตําบลหวยกระเจา

100,000

100,000

100,000

4 สงเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แขงขันกีฬานักเรียนตอตานยาเสพติด

-สงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคี
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนหันมาใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
-เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ภาครัฐ อปท.กับชุมชน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและ
เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ
ตอไป
-สงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคี
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนหันมาใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักในกีฬา
ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

หนวยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ
แหง

ประชาชนมีสถานที่
กองชาง
ออกกําลังกาย
150,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีอุปกรณกีฬา
กองการศึกษา
ประชาชนที่ไดใช ออกกําลังกาย
อุปกรณกีฬา
100,000 รอยละ 80 ของ -เพื่อสงเสริมสนับสนุน สราง กองการศึกษา
นักเรียนที่ไดเขา จิตสํานึกและปลูกฝงให
รวมแขงขันกีฬา นักเรียนรักการออกกําลังกาย
-นักเรียนและเยาวชนภายใน
ตําบลหันมาใชเวลาวางให
เปนประโยชน
-นักเรียนและเยาวชนภายใน
ตําบลมีความสามัคคีและมี
สุขภาพแข็งแรง
100,000 รอยละ 80 ของ -เพื่อสงเสริมสนับสนุน สราง กองการศึกษา
นักเรียนที่ไดเขา จิตสํานึกและปลูกฝงให
รวมแขงขันกีฬา นักเรียนรักการออกกําลังกาย
ตอตานยาเสพติด -นักเรียนและเยาวชนภายใน
ตําบลหันมาใชเวลาวางให
เปนประโยชนหงไกลยาเสพติด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาการดานกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

5 จัดการแขงขัน/อุดหนุนการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนภายใน
ตําบลหรือภายในจังหวัด

6 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
ม. 1 - 21
7 ติดตั้งไฟฟาสองสวางลานกีฬาประจํา
หมูบาน
8 จัดหาอุปกรณออกกําลังกายประจํา
หมูบานภายในเขตตําบลหวยกระเจา

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลตื่นตัว และให
ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้น
-เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลไดมีโอกาสเลน
และแขงขันกีฬา
-เพื่อสงเสริมและพัฒนานักกีฬา
เยาวชนและประชาชนของตําบล
ที่มีความสามารถไปรวมการแขงขัน
เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจามีพัฒนาการดานกีฬา
เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจามีพัฒนาการดานกีฬา
เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง

รวม 8 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

จัดการแขงขัน/อุดหนุนการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน ทั้ง
21 หมูบาน เพื่อคัดเลือกตัวแทน
เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับ
อื่นๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตตําบล
หวยกระเจาตามแบบแปลน
ที่ทต.กําหนด
ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขต
ตําบลหวยกระเจาตามแบบแปลน
ที่ทต.กําหนด
จัดหาอุปกรณออกกําลังกายประจํา
หมูบาน ตามแบบที่ ทต กําหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

แหง

ประชาชนมีพัฒนาการดานกีฬา
หางไกลยาเสพติด

กองชาง

200,000

200,000

200,000

200,000

แหง

ประชาชนมีพัฒนาการดานกีฬา
หางไกลยาเสพติด

กองชาง

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

-รอยละของกลุม -เยาวชนและประชาชนชนใน
เปาหมายมีความ ตําบลไดมีโอกาสแขงขันกีฬา
พึงพอใจตอการ อยางทั่วถึง
เขารวมกิจกรรม

กองการศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาดานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

52,000

52,000

52,000

52,000

ครั้ง

3 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

150,000

150,000

150,000

150,000

ครั้ง

4

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

25,000

25,000

25,000

25,000

ครั้ง

210,000

210,000

210,000

210,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

21,000

21,000

21,000

21,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

1 จัดบริการตรวจสุขภาพ

5
6
7
8
9
10

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมูที่ 1 – 21

เพื่อปองกันและควบคุมการระบาด ดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออก
ของโรคไขเลือดออก
เชน พนหมอกควัน การกําจัดลูกน้ํา
เปนตน ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อปองกันและควบคุมการระบาด ปองกันและควบคุมการระบาดของ
/โรคอุบัติใหม
ของโรคติดตอ
โรคติดตอในเขตตําบลหวยกระเจา
โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค
เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา
จัดฉีดวัคซีนสุนัขต.หวยกระเจา
พิษสุนัขบา
อบรมเสริมสรางความรูแก อสม.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ อสม. อบรม จํานวน 150 คน
ผูนําชุมชน / แกนนําสุขภาพ
/ผูนําชุมชนแกนนําสุขภาพ
สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อใหศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
สนับสนุนงบประมาณศูนยละ
เขมแข็ง
10,000 บาท 21 ศูนย
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการ
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมูที่ 1 – 21
สงเสริมสุขภาพ
สงเสริมการพัฒนาสตรี
เพื่ออบรมใหความรูแกสตรี เชนการ กลุมสตรีในเขตตําบลหวยกระเจา
ตรวจมะเร็งเตานม-ปากมดลูก ฯลฯ
โครงการกิจกรรมใหความรูและสงเสริม เพื่ออบรมใหความรูแกประชาชนมี กลุมประชาชนที่มีความเสี่ยง จํานวน
สุขภาพแกประชาชน
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง
50 คน

ทุกครัวเรือนไดรับการตรวจ
สุขภาพ
ครัวเรือนไมเปนไขเลือดออก
3,095 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ครัวเรือนไดรับการตรวจสุขภาพ สํานักปลัด
3,095 ครัวเรือน
สุนัขตําบลหวยกระเจาฉีดวัคซีน สํานักปลัด
อสม. ผูนําชุมชน แกนนําสุขภาพ สํานักปลัด
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
สํานักปลัด
21 ศูนย เข็มแข็ง
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด
กลุมสตรีมีความรูเกี่ยวการปองกัน สํานักปลัด
โรคตางๆเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ สํานักปลัด
แข็งแรง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาดานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

11 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ/สุขภาวะกลุมปประชาชนในเขต ทต.
สุขภาพของกองทุนหลักประกัน
ที่แข็งแรง
หวยกระเจา
สุขภาพฯ(สปสช.)

รวม 11 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

1,158,000

1,158,000

1,158,000

1,158,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ครั้ง

ประชนมีมีสุขภาพ/สุขภาวะที่
แข็งแรง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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158
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห / แผนงานสรางความเขมแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
รับผิดชอบ

1 สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน
ผูสูงอายุ
1,275 คน

10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

ครั้ง

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ
จํานวน 255 คน

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ครั้ง

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส
จํานวน 6 คน

36,000

36,000

36,000

36,000

ครั้ง

4 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมแกกลุมผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูปวยเอดส
เพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการให
มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขใน
การดํารงชีวิต
ใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร

จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ

300,000

300,000

300,000

300,000

ครั้ง

จัดกิจกรรมแกกลุมผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูปวยเอดส
อบรมอาสาสมัคร จํานวน 30 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

จัดทําปายประชาสัมพันธ 21ปาย

120,000

120,000

120,000

120,000

แหง

5 สงเสริมการจัดกิจกรรมแกกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
6 อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ
ผูพิการ
7 จัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูล-ขาวสาร

ผูสูงอายุ 1,275 คน ไดรับ
สวัสดิการและมีความเปนอยู
ที่ดี
คนพิการ 255 คน ไดรับ
สวัสดิการและมีความเปนอยู
ที่ดี
ผูปวยเอดส 6 คน ไดรับ
สวัสดิการและมีความเปน
อยูที่ดี
ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และ
สํานักปลัด
ผูปวยเอดส มีกิจกรรมรวมกัน
ผูสูงอายุและผูพิการ มีตวมสุข สํานักปลัด
ในการดรงชิวิต
ทุกครัวเรือนไดรับขอมูล
ขาวสาร

สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห / แผนงานสรางความเขมแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
รับผิดชอบ

8 อบรมคณะกรรมการหมูบานประชาคม เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะ
หมูบาน
กรรมการหมูบาน ประชาคม

อบรมคณะกรรมการหมูบาน
ประชาคม จํานวน 240 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

9 ดําเนินกิจกรรมปองกันและตอตาน
ยาเสพติด
10 ขยายเขตเสียงตามสายและ
หอกระจายขาว
11 ปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายขาว
12 ปรับปรุงซอมแซมศูนยประชาสัมพันธ

จัดกิจกรรมปองกัน/ตอตาน
ยาเสพติด
ขยายเขตเสียงตามสาย ม.1 - 21

120,000

120,000

120,000

120,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

แหง

ปรับปรุงเสียงตามสายหมูท1ี่ –21

100,000

100,000

100,000

100,000

แหง

ปรับปรุงศูนยประชาสัมพันธ

50,000

50,000

50,000

50,000

แหง

จัดทําประชาคมหมู 1 – 21

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

กอสรางศาลาอเนกประสงค
ม.1- 21 ตามแบบที่ ทต. กําหนด

200,000

200,000

200,000

200,000

แหง

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคตาม
แบบแปลนที่ ทต. กําหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

แหง

เพื่อใหหมูบานปลอดยาเสพติด

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร
เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร
เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร
13 สนับสนุนการจัดทําประชาคม
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในรูป
ประชาคม
14 กอสรางศาลาอเนกประสงคภายในเขต เพื่อใหประชาชนภายใน ม.1 ตําบลหวยกระเจา
21 มีสถานที่ประชุม/แสดงความ
คิดเห็น
15 ปรับปรุงซอมแซมศาลาอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุม
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
และแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการหมูบาน
ประชาคมหมูบาน240 คน
ไดรับการอบรม
ชุมชน/หมูบานปลอดยา
เสพติด
ประชาชนรับรูขาวสารทัน
เหตุการณ
ประชาชนรับรูขาวสารทัน
เหตุการณ
ประชาชนรับรูขาวสารทัน
เหตุการณ
ชุมชนเข็มแข็งมีสวนรวมในรูป
ประชาคมหมูบาน
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

สํานักปลัด

ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

กองชาง

สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห / แผนงานสรางความเขมแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16 โครงการสงเสริมสานสัมพันธครอบครัว เพื่อสงเสริมความสัมพันธ
ในครอบครัว
17 โครงการเฝาระวังปองกันปญหา
เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
ยาเสพติดดูแลความสงบเรียบรอย
เสพติดและดูแลความสงบเรียบ
ของประชาชนและสถานที่ราชการ
รอยภายในชุมชน
แบบบูรณาการ
18 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของตําบล เพื่อจัดกิจกรรมตางๆใหแกเด็ก
หวยกระเจา
และเยาวชนภายในตําบล
หวยกระเจา
19 ตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการ เพื่อตรวจเยี่ยมสุขภาพแก
ผูสูงอายุและผูพิการโดยเปนการ
ทํางานบูรณาการและเชิงรุก
20 โครงการยุติความรุนแรงภายใน
เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีภาย
ครอบครัว
ในครอบครัว

รวม 20 โครงการ

เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

ตัวชี้วัด
ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

จํานวนครอบครัว 50 ครอบครัว

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

จัดชุดออกตรวจตามชุมชนตางๆ
รวมกับหนวยงานราชการ,ผูนํา
หมูบานในเวลากลางคืน

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ของตําบลหวยกระเจา

50,000

50,000

50,000

50,000

แหง

ผูสูงอายุและผูพิการภายในตําบล
หวยกระเจา

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

จํานวนครอบครัว 70 ครอบครัว

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

17,666,000

17,666,000

ความสัมพันธในครอบครัว
ดีขึ้น
ชุมชนมีความปลอดภัยและ
เขมแข็ง

สํานักปลัด

เด็กและเยาวชนมีความกลา
แสดงออกทางความคิด/กลา
แสดงออก
ผูสูงอายุและผูพิการภายใน
ตําบลหวยกระเจามีสุขภาพ
แข็งแรง
ครอบครัวมีความสัมพันธที่ดี
ไมมีความรุนแรงภายใน
ครอบครัว

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

17,666,000 17,666,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ภายในเขต
ตําบลหวยกระเจา

2 จัดหาเครื่องยังชีพ ยารักษาโรค
3 จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดทําโครงการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบภัย
5 ฝกและทบทวนความรูแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนใหมและเกา
6 ปรับปรุงซอมแซมศูนย อปพร.ทต.
หวยกระเจา

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไข ประชาชนในเขตตําบล
ปญหากับผูประสบภัย
หวยกระเจาที่ประสบภัย ดังนี้
- ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
- ชวยเหลือผูประสบวาตภัย
- ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
- ชวยเหลือผูประสบภาวะภัยแลง
- ชวยเหลือผูประสบภาวะ
ภัยหนาว
เพื่อชวยเหลือแกผูประสบภัยตางๆ ประชาชน/เยาวชน หมูที่ 1 – 21

ครั้ง
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

500,000

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

เพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ

ประชาชน/เยาวชน หมูที่ 1 – 21

500,000

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไข
ปญหากับผูประสบภัย
เพื่อทบทวนความรูแก อปพร.
ทําใหการปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให อปพร. มีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่

ประชาชนหมูที่ 1 – 21
ที่ประสบภัย
สมาชิก อปพร.ศูนย ทต.
หวยกระเจา

500,000

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ปรับปรุงซอมแซมศูนย อปพร.ทต.
หวยกระเจา

70,000

70,000

70,000

70,000

ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ
ทันทวงที

สํานักปลัด

ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ
ทันทวงที
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ
ทันทวงที
สมาชิกอปพร.ศูนยทต.หวยกระเจา
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

อปพร. สามารถปฏิบัติหนาที่
ทันทวงที

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

7 โครงการซักซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยศูนย อปพร.ทต.
หวยกระเจา
8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม - เทศกาลสงกรานต
9 โครงการอบรมรมใหความรูเกี่ยวกับ
ภัยตางๆ
10 จัดหากลองวงจรปด cctv

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ซักซอมแผนปองกันการเกิดภัย
พิบัติตางๆ ในเขตตําบล
หวยกระเจา
เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ประชาชน/เยาวชน หมูที่ 1 – 21
ในชวงเทศกาลตางๆ
และนักทองเที่ยวที่เดินทาง
ผานไปมา
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับภัยตางๆ ประชาชน หมูที่ 1-21 มีความรู
และสามรถปองกันและระวังภัย
ตางๆ
เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด cctv ภายใน
ในชีวิตและทรัพยสิน
ตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

อปพร. สามารถปฏิบัติหนาที่
ทันทวงที

สํานักปลัด

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

จํานวนอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ตางๆลดนอยลง

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

มีความรูและสามรถปองกันภัย
ที่จะเกิดขึ้นได

สํานักปลัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แหง

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

รวม 10 โครงการ

4,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

เพื่อให อปพร. มีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.1. แผนงานบริหารทั่วไป/1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

จัดเก็บขยะมูลฝอย หมูที่ 1 - 21

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

ปรับปรุงกําจัดขยะของ
ทต.หวยกระเจา
ปรับปรุงซอมแซมรถยนตเก็บขยะ
จัดทําแนวเขตที่ดิน ม.1 - 21

150,000

150,000

150,000

150,000

ครั้ง

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

คัน
แหง

5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6 จัดซื้อถังขยะ

เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความ
จัดกิจกรรมภายในเขตตําบล
สําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หวยกระเจา
เพื่อใหประชาชนมีภาชนะในการ
หมูท ี่ 1 - 21 ตําบลหวยกระเจา
จัดเก็บขยะมูลฝอย

50,000

50,000

100,000

100,000

7 โครงการสงเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 โครงการจัดทําสวนสาธารณะบริเวณ
คันอาง หมูที่ 6

เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีแหลงพักผอนหยอนใจ

100,000

100,000

2,000,000

2,000,000

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
และสิ่งแวดลอม
2 ปรับปรุงบอกําจัดขยะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
และสิ่งแวดลอม
3 ปรับปรุงซอมแซมรถยนตเก็บขยะ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ
4 จัดทําแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน เพื่อปองกันการบุกรุกที่ดิน สาธารณะ

จัดกิจกรรมภายในเขตตําบล
หวยกระเจาหมูที่ 1 - 21
จัดทําสวนสาธารณะ จํานวน 1
แหง

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
มีความเปนอยูที่ดี
บอกําจัดขยะไดมาตรฐาน

กองชาง
กองชาง

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
กองชาง
ที่ดินสาธารณะมีแนวเขตแนนอน สํานักปลัด/
ไมมีการบุกรุก
กองชาง
50,000
50,000
ครั้ง
ประชาชนตระหนักถึงทรัพยากร สํานักปลัด
และสิ่งแวดลอม
100,000
100,000
ใบ
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
กองชาง
เกิดความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย
100,000
100,000
ครั้ง
ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
สํานักปลัด
มีความเปนอยูที่ดี
2,000,000 2,000,000 รอยละ 70 ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
กองชาง
ของครัวเรือน มีความเปนอยูที่ดี
มีสุขภาพดี
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.1. แผนงานบริหารทั่วไป/1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการคัดแยกขยะภายในตําบล
หวยกระเจา
10 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

วัตถุประสงค
-เพื่อใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชน
-เพื่อใหการเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

รวม 10 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
ดําเนินการอบรม/ประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะจํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

2,500,000

ปริมาณขยะ ประชาชนเห็นความสําคัญในการคัด กองชาง
ในชุมชน
แยกขยะ
2,500,000 2,500,000
คัน
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
กองชาง

5,340,000

5,340,000

5,340,000

2,840,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา ทต.
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

1 อบรมพัฒนาการเมืองคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ทต.

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะผูบริหาร อบรมคณะผูบริหารและสมาชิก
สภา ทต.
สมาชิกสภา ทต.

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

2 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

เพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงานเทศบาล อบรมพนักงานเทศบาล และ
และ พนักงานจาง
พนักงานจาง

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ฝกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง/ประชาชนทั่วไป
จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน

500,000

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

300,000

300,000

300,000

300,000

ครั้ง

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน
ของทุกกองราชการ
6 อบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน พัฒนาสภาพจิตใจใหกับประชาชน อบรมตัวแทนหมูบานจํานวน
100 คน
7 โครงการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง
งานใหมีประสิทธิภาพ
พนักงานจาง
8 โครงการวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีและ พนักงานเทศบาล/ลูกจาง
แกพนักงานและลูกจางทต.หวยกระเจา ประกาศเกียรติคุณแกพนักงานและ จํานวน 45 คน
ลูกจาง

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

30,000

30,000

ครั้ง

3 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี

เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ
ภาษี
4 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ทต. กํานัน ผูใหญบาน
ผูนํากลุมตาง ๆ
5 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอราชการ
และการใหบริการประชาชน
ไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

30,000
50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

35,000

35,000

35,000

35,000

ครั้ง

คณะผูบริหารสมาชิก ทต.ไดรับ
ความรูและแนวทางในการ
บริหารงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ไดรับความรูและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง รวดเร็ว
นําความรูที่ไดมาพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง
สํานักปลัด

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน สํานักปลัด
และการใหบริการประชาชนของ
ทุกกองราชการ
ประชาชนมีสภาพจิตใจที่ดี
สํานักปลัด
เพื่อสรางความสามัคคีแก
พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ/ความ
สามัคคีแกพนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

165

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา ทต.
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

9 สงเสริมสนับสนุนภาระผูกพันตองจายและ -เพื่อจายเปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรร1.จายเปนคาเบี้ยประกันสังคมฯ
และใชจายในกรณีที่จําเปน
ใหหนวยงานตางๆเบิกจายตามภาระ พนักงานจาง และครูอัตราจาง
ผูกพันตองจายรายจายที่ตั้งไว เพื่อจาย 2.จายเปนรายจายตามขอผูกพัน
ในกรณีที่จําเปน
เงินสํารองจาย เงินสมทบกองทุน
-เพื่อเปนการสงเสริม และการพัฒนา บําเน็จบํานาญฯ เงินสมทบหลัก
ความรูบุคลากรของเทศบาลตําบล ประกันสุขภาพฯ เงินสมทบ
หวยกระเจา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ
10 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
- เพื่อเปนเงินเดือน คาตอบแทนเงิน นายกเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เงินสวัสดิการ ตางๆ
สวัสดิการตางๆ(คาเชาบาน,คาชวยเหลือรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
บุตร เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มสําหรับที่ปรึกษาฯ ประธานสภาฯ รอง
คุณวูฒิ และเงินเพิ่มตางๆ แกผูปฏิบัติ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
งานราชการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ขาราชการ ลูกจางประจํา
หวยกระเจา-เพื่อเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจ
พนักงานจางฯ คณะกรรมการ
-เพื่อเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจ ตางๆ และผูปฏิบัติงานอันเปน
การจาง และผูควบคุมงานกอสราง ประโยชนฯ และขาราชการ
ตางๆ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา พนักงานที่ไดรับเงินเพิ่มตางๆ
11 เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี เพื่อจายเปนคาผลประโยชนตอบแทน ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พิเศษ(โบนัส)ประจําป
อื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส)ประจําป พนักงานจาง ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-การปฏิบัติงานของสํานักงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทุกสวน
ราชการ

15,000,000 15,000,000

15,000,000

15,000,000

-

ผูที่ไดรับมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ทุกสวน
ราชการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ผูที่ไดรับมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ทุกสวน
ราชการ

1,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา ทต.
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

12 คารับรองตางๆ

13 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา-จายเปนคาใชจายในการตอนรับ
ศึกษาดูงานของเทศบาลตําบล
บุคคล หรือคณะบุคคล
หวยกระเจา
-จายเปนคาเลี้ยงรับรองแกผูเขา
-เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา รวมประชุมสภาทองถิ่น ไดแก
ทองถิ่นคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง นายก รองนายก ประธานสภาฯ
ตามกฏหมายหรือตามระเบียบฯ
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
เชนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ
คณะผูบริหาร ขาราชการเจาหนาที่
คาเครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคา และผูเขารวมประชุมฯ
บริการอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
และคาลงทะเบียนตางๆ คาผานทาง
ดวนพิเศษ

รวม 13 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

-

-บุคคลหรือคณะบุคคลมีความ สํานักปลัด
พึงพอใจที่ไดมาศึกษาดูงาน
-บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับ
การเลี้ยงรับรองเกิดความพึงพอ
ใจในการรวมประชุมสภาเทศบาล

800,000

800,000

800,000

800,000

-

ไดรับการดูแลดานสวัสดิการตาม
ทุก
สิทธิ
สวนราชการ

21,445,000

21,445,000

21,445,000 21,415,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การเผยแพรขอมูลขาวสาร การใหความรูกับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1 สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่นตนเอง

จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

ประชาชนมีความตระหนักในการมี
สวนรวมพัฒนาชุมชน

สํานักปลัด

2 ประชาสัมพันธในการบริหาร ทต.

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบปละ 1 ครั้ง

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

ประชาชนทราบการดําเนินงานของ
ทต.

สํานักปลัด

อุดหนุนศูนยประสานแผน

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

การบริหารงานของศูนยมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

40,000

ครั้ง

ประชาชนเขาใจในสิทธิหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย

สํานักปลัด

180,000 180,000 180,000

180,000

เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ ทต.

3 สนับสนุนศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

4 อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่

เพื่อใหประชาชนเขาใจในสิทธิ หนาที่ จัดอบรมประชาชน จํานวน 100 คน

รวม 4 โครงการ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวงการพัฒนาที่ 6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในตําบล
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 สงเสริมการประชุมประชาคมหมูบาน/ เพื่อใหประชาชนเขาใจการประชาคม
ตําบล
2 จัดกิจกรรมรักษทองถิ่น
เพือ่ ใหประชาชนเกิดความรักษทองถิ่น
ตนเอง
3 สงเสริมใหประชาชนเขารวมฟง
ใหประชาชนเขารวมฟงการประชุม
การประชุมสภา ทต.
สภา ทต.
4 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
-เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลอง
หวยกระเจา
กันระหวาง แผนพัฒนาตางๆ และการ
จัดทํางบประมาณประจําป
-เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาที่มี
ความสอดคลองและสามารถตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อการเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ
ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําป และนํา
ไปปฏิบัติไดทันที เมื่อไดรับงบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ครั้ง

ประชาชนเห็นความสําคัญการทํา

สํานักปลัด

ครั้ง

ประชาชนรักษทองถิ่นตนเอง

สํานักปลัด

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

สงเสริมการทําประชาคมหมูบานตําบล

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมรักษทองถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

สงเสริมใหประชาชนเขารวมฟง
การประชุมสภา ทต.ทุกครั้ง
จัดทําแผนพัฒนาตางๆตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และ
หนังสือสั่งการกําหนด ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร ทต.หวยกระเจา
2.แผนพัฒนาสามป ทต.หวยกระเจา
3. แผนดําเนินงาน
4.จัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น

20,000

20,000

100,000

100,000

ประชาชนเขารวมฟงการประชุม
สภา ทต.
100,000 100,000 -รอยละความสําเร็จ -สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติให
ในการดําเนินการตาม สอดคลองกับแผนพัฒนาตางๆได
แผนพัฒนา
รอยละ 90
-รอยละของแผนงาน/ -สามารถใชเปนแนวทางการพัฒนา
โครงการที่นําไปสู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
สามารถใชงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัดในแผนพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ
การจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.
มีความถูกตองและคุมคา
20,000

20,000

ครั้ง

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวงการพัฒนาที่ 6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในตําบล
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับใชในการ
ประจําป และเทศบัญญัติงบประมาณราย บริหารจัดการองคกรและเพื่อการพัฒนา
จายเพิ่มเติม ของ ทต.
ทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
6 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป -เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่อยูใน
พ.ศ.2560 - 2562 ของเทศบาลตําบล แผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ
หวยกระเจา
รายจายประจําป/เพิ่มเติม
-เพื่อประเมินผลงาน/โครงการ
-เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชน
-เพื่อใหผูบริหารสามารถทราบผลงาน
ของแผนงาน/โครงการวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไมเพื่อใช
ปรับปรุงในโอกาสตอไป
7 จางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของ -เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
ผูรับบริการในงานบริการของ ทต.
บริการตองานบริการของ ทต.
-เพื่อเปนการประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตองาน
บริการของ ทต.
-เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินผลการ
ใหบริการของผูรับบริการตามความ
คิดเห็นของผรับบริการและผูเกี่ยวของ
ไปใชในการพัฒนางานดานการบริการ
ของ ทต.

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

-จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
งานและโครงการตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2560 -2562 ของโครงการที่อยู
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป/เพิ่มเติม รวบรวมขัอมูลการ
ออกติดตาม วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครง
การประเมินผลและจัดทํารายงาน

10,000

10,000

10,000

10,000

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-รอยละของโครงการ
ที่ไดดําเนินการในระยะ
เวลาที่กําหนด
-รอยละของความคุมคา
ของโครงการ
-รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
ตอโครงการ

สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตองานบริการตองาน
บริการของทต.

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ทําใหการจัดทํางบประมาณ มีแผน สํานักปลัด
ดําเนินงาน และมีวงเงินงบประมาณ
ที่ใชในการจัดทําโครงการ
-ทําใหทราบผลการติดตามแผนงาน/
โครงการที่ไดดําเนินการเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลารอยละ 100
-ทําใหทราบผลการประเมินแผนงาน/
โครงการมีความคุมคาเกิดประโยชน
มากนอยเพียงใด
-ทําใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับใชใน
การวางแผนพัฒนาทองตอไป

ผลของความพึงพอใจ ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติ สํานักปลัด
ในการปฏิบัติงาน
งานของเทศบาล
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวงการพัฒนาที่ 6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในตําบล
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

8 แผนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศ
มนตรีตําบลหวยกระเจา

วัตถุประสงค
-เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลฯและนายกเทศมนตรีตําบล
หวยกระเจา เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามที่กฏหมายกําหนด
-เพื่อใหการเบิกจายเงินคาใชจายในการ
เลือกตั้งคุมคา มีประสิทธิภาพ
-เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปน
ไปตามมระเบียบและกฏหมายกําหนด

รวม 8 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีตําบล
หวยกระเจา และเพื่อเบิกจายเงิน
คาใชจายในการเลือกตั้งฯเปนไป
ตามแผนฯ

800,000

800,000 800,000 การจัดการเลือกตั้ง

800,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

เปนไปตามระเบียบ
กฏหมายกําหนด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-ทําใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปดวย สํานักปลัด
ความเรียบรอย
-ควบคุมการเบิกจายเงินคาใชจาย
ในการเลือกตั้งฯใหมีความคุมคาและ
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย

1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 สงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการ เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
บานเมืองและสังคมที่ดี
2 ซอมปรับปรุงทรัพยสินที่อยูในการดูแลรับ-เพื่อซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
ผิดชอบของเทศบาลตําบลหวยกระเจา และสิ่งกอสรางของเทศบาลใหอยูใน
สภาพดี
-เพื่อซอมแซม/ปรับปรุงทรัพยสินของ
ทางราชการที่ชํารุดใหสามารถใชในการ
ปฏิบัติงาน
3 จัดซื้อวัสดุตางๆ
เพื่อใหทต.หวยกระเจามีวัสดุตางๆ
เพียงพอ และใชในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2563
(บาท)

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารกิจการบานเมือง
ซอมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑตางๆที่ดิน
และสิ่งกอสรางของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
-ปรับปรุงปายเทศบาลตําบลหวยกระเจา

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-สวนราชการตางๆปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
-ทรัพยสินของทต.หวยกระเจาไดรับ
การซอมแซม/ปรับปรุงใหสามรถใช
ในการปฏิบัติงานได

4,500,000

4,500,000

4,500,000

-

สวนราชการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา ปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุตางๆ เชน วัสดุสํานักงาน
4,500,000
วัสดุงานบานงานครัว วัสดุกีฬา วัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุคอม
พิวเตอรฯ วัสดโฆษณาและเผยแพร
วัสดุงานชาง วัสดุกอสราง วัสดุไฟฟา
และวิทยุ วัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุ
เกษตร และวัสดุอื่นๆ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนทราบระบบบริหาร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทต.
หวยกระเจา

ทุกสวนราชการ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1,000,000
4 คาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ เพื่อใหเทศบาลหวยกระเจามีเครื่องมือ บํารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะ
ขนาดใหญ
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน -รถยนตเทศบาล
-รถยนตบรรทุกน้ํา
-รถกระเชา
-รถขยะอื่นๆ ฯลฯ
100,000
5 จัดทําประกันภัยรถยนตราชการของ -เพื่อเปนการประกันภัยความเสียหาย จัดทําประกันภัยประเภท 3 ใหกับ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จากการเกิดอุบัติเหตุของรถยนตสวน รถยนตของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
กลาง
-เพื่อคุมครองความเสียหายผลกระทบ
ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่นใน
วงกวาง หรือจํานวนมาก
100,000
6 คาจางเหมาบริการตางๆ
-เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจา
-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
-คาจางเหมาบริการตางๆ
-คาจางเหมาในการดําเนินการตางๆภายใน
เทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2563
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ทุกสวนราชการ

100,000

100,000

100,000

-

-เกิดขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

ทุกสวนราชการ

100,000

100,000

100,000

-

การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 เตรียมความพรอมของเทศบาลตําบล -เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจา
หวยกระเจาที่รับการถายโอนภารกิจและ สามารถรับภารกิจที่ถายโอนมาดําเนิน
งบประมาณที่จะไดรับ
การไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตาม
ระเบียบ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ คาซอมแซม 120,000
คาจางบุคลากร คาน้ําคาไฟ ในการดําเนิน
งาน อบรมผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ
ลูกจาง พนักงานจาง เพื่อรับรองการ
ถายโอนภารกิจตางๆ
-ถายโอนศูนยอินเตอรเน็ตตําบล
1,500,000
8 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ -เพื่อเปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา
เทศบาลตําบลหวยกระเจาในหมวดคา บริการสาธารณูปโภค และมีคาใชจาย คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาธนาณัติ
สาธารณูปโภค
ดานสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
คาบริการทางดานโทรคมนาคม คาจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2563
(บาท)

120,000

120,000

120,000

-

เทศบาลตําบลหวยกระเจาสามารถ
ดําเนินการถายโอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสวนราชการ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

สวนราชการตางๆปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ทุกสวนราชการ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2563
(บาท)

9 เผยแพรผลการปฏิบัติงาน/ขาวสารของ -เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการ -โฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบล
กิจกรรมการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
หวยกระเจา
ของเทศบาล
-เพื่อเผยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง -ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมของเทศบาล
ของเทศบาล
-เผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ
เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ
-จัดทําแผนพับ หนังสือวารสาร แผนปาย
คาลางและอัดภาพถายตางๆและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรประชาสัมพันธ
-กอสรางบอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ
- อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางของอปท.ระดับอําเภอ
10 จัดทําระบบสารสนเทศดานตางๆ
-เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศที่ใช
-จัดทํา/ปรับปรุงเว็ปไซดของเทศบาล
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อใหการ -จัดวางระบบ e-lass ภายในเทศบาล
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
-จัดทําระบบ e-plan ภายในเทศบาล
-จัดทํา/จัดจางทําแผนที่ภาษี

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนทั่วไปไดรับทราบผลการ
ดําเนินการของเทศบาลในดานตางๆ

ทุกสวนราชการ

ขาราชการ -มีระบบสารสนเทศตางๆมาประยุกต
พนักงานสารถ ใชกับภารกิจของเทศบาลไดสะดวก
ปฏิบัติงานเพิ่ม และรวดเร็ว
ขึ้น รอยละ 70 -สวนราชการตางๆปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

ทุกสวนราชการ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2563
(บาท)

11 เทศบาลเคลื่อนที/่ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ -เพื่อเปนการประชาสัมพันธบทบาท
(แบบกัลยาณมิตร)
หนาที่ของเทศบาลในดานตางๆ
-เพื่อทราบปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการ
บริการประชาชน
12 จัดทํา/กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนไดรับ
หมูที่ 1-21
ความรูดานขอมูลขาวสารและ
เปนแหลงคนควาศึกษาหาความรู
13 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
-เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน ทต.
ใชในการปฏิบัติงาน

-จัดใหทุกภาคสวนราชการเขารวม
กิจกรรมโครงการ
-จัดใหมีการบริการชุมชนเคลื่อนที่
-จัดใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ถึงบาน
ประชาชน

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละ 70 ของ-ประชาชนไดทราบถึงบทบาทและ
ประชาชนที่เขา หนาที่ในการจัดบริการสาธารณะให
รวมโครงการ กับประชาชน

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ทต.(ตามแบบที่ 300,000
เทศบาลกําหนด)

300,000

300,000

14 ปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาล

-เพื่อปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.
ใชในการปฏิบัติงาน/ติดตอราชการ

ปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.(ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด)

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

มีอาคารจอดรถใชในการปฏิบัติงาน
และรองรับประชาชนที่มารับบริการ

15 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุ

-เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุประปา 100,000
สํานักงาน ทต.ใชในการปฏิบัติงาน

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

มีอาคารใชในการเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ
อยางเพียง

จัดทํา/กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน

200,000

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ

200,000 รอยละ 70 ของเยาวชน/ประชาชนไดมีแหลงศึกษา
ทุกสวนราชการ
ประชาชนที่เขา คนควาหาความรู
ที่เขาใชบริการ
ครั้ง
มีอาคารใชในการปฏิบัติงานและรองรับ สํานักปลัด
300,000
กองชาง
ประชาชนที่มารับบริการ

สํานักปลัด
กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล
17

18
19
20
21

วัตถุประสงค
-เพื่อปรับปรุงบานพักพนักงานใชเปน
สถานที่ปฏิบัติงาน
-เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

100,000
100,000
ปรับปรุงบานพักพนักงาน(ตามแบบที่ทต. 100,000
กําหนด)
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล
กอสรางอาคารสํานักงาน ขนาด 2 ชั้น 25,000,000 25,000,000 25,000,000
จํานวน 1 หลัง พรอมตกแตงภายใน
(ตามแบบที่ ทต. กําหนด)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
กอสรางบานพักพนักงานเทศบาล
-เพื่อกอสรางบานพักพนักงานใชเปน กอสรางบานพักพนักงาน ขนาด 1 ชั้น
สถานที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 5 หลัง (ตามแบบที่ทต.กําหนด)
500,000
500,000
กอสรางอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุ -เพื่อกอสรางอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุกอสรางอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุประปา 500,000
สํานักงาน ทต.ใชในการปฏิบัติงาน
100,000
100,000
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของเทศบาล-เพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง(ตามแบบที่ 100,000
ของเทศบาล
ทต.กําหนด)
200,000
200,000
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อปรับปรุง/บํารุงรักษาครุภัณฑของ ปรับปรุง/บํารุงรักษาครุภัณฑของเทศบาล 200,000
ของเทศบาล
เทศบาล

รวม 21 โครงการ

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

ครั้ง

25,000,000

ครั้ง

1,000,000

ครั้ง

500,000

ครั้ง

100,000

ครั้ง

200,000

ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีบานพักใชในการอยูอาศัยในการปฏิบัติ สํานักปลัด
งาน
กองชาง
มีอาคารใชในการปฏิบัติงานและรองรับ สํานักปลัด
ประชาชนที่มารับบริการไดอยางเพียงพอ กองชาง
มีบานพักใชในการอยูอาศัยในการ
สํานักปลัด
ปฏิบัติงาน
กองชาง
มีอาคารใชในการเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักปลัด
อยางเพียง
กองชาง
มีที่ดินและสิ่งกอสรางที่สามารถใชงาน สํานักปลัด
ไดดีดังเดิม
กองชาง
ครุภัณฑที่สามารถใชงานไดดีดังเดิม ทุกสวนราชการ

35,520,000 35,520,000 35,520,000 35,520,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

1 สงเสริมการจัดงานประเพณี

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนใหหมูบานในตําบล
หวยกระเจาจัดงานประเพณี

200,000

200,000

200,000

2 สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
รัฐพิธีตางๆ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวัน
รัฐพิธีตางๆ

100,000

100,000

100,000

อุดหนุนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
งานพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
อุดหนุนหนวยงานราชการตางๆ
กรมสงเสริมฯ/จ.กาญจนบุร/ี
อําเภอหวยกระเจา

50,000

50,000

100,000

70,000

3 อุดหนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 อุดหนุนหนวยงานราชการตางๆ หรือ เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคี
ที่ทางกรมสงเสริมฯ/จ.กาญจนบุร/ี หรืออนุรักษวัฒนธรรม
อําเภอหวยกระเจามีหนังสือสั่งการ ประเพณี ฯลฯ
มา เชน
อาทิ
- อุดหนุนหนวยงานราชการจัดงาน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
สัปดาหสะพานขามแมน้ําแควและ
งานกาชาด

อุดหนุนแกที่ทําการปกครอง
อําเภอ

แบบ ผ. 02

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรวมกัน อนุรักษ สํานักปลัด
วัฒนธรรมและประเพณี กองการศึกษา

50,000

200,000 จํานวนรอยละของหมูบาน
ที่เขารวมงานประเพณี
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
100,000 จํานวนรอยละของหมูบาน
ที่เขารวมงานประเพณี
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
50,000
ครั้ง

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ขาราชการในหนวยงาน กองการศึกษา
และประชาชนมีความ
สมานฉันท เทิดทูนสถาบัน

70,000

70,000

70,000

ครั้ง

ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประชาชนรวมกัน อนุรักษ สํานักปลัด
วัฒนธรรมและประเพณี กองการศึกษา

ขาราชการ พนักงาน และ สํานักปลัด
ประชาชน รวมกิจกรรม กองการศึกษา
แสดงความจงรักภักดี
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ
อุดหนุนสวนราชการ(ตอ)
- อุดหนุนกลุมกาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี
-อุดหนุนโครงการแหเทียนอําเภอ
หวยกระเจา
- อุดหนุนโครงการจัดงานเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
- อุดหนุนโครงการสราง
หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ
- อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบัน
ของชาติเพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท

5 อุดหนุนหนวยงานราชการจัดทํา
โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค

อุดหนุนเหลากาชาด
จ.กาญจนบุรี
อุดหนุนแกที่ทําการปกครอง
อําเภอหวยกระเจา
อุดหนุนแกสํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

เพื่อใหมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางดานศาสนา

อุดหนุนแกสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

105,000

105,000

105,000

105,000

ครั้ง

เพื่อสงเสริมความรักสามัคคีตอ
สถาบันของชาติ

อุดหนุนแกปองกันจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

เพื่อใหหมูบานปลอดยาเสพติด

อุดหนุนหนวยงานราชการ

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

835,000

835,000

835,000

835,000

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

รวม 12 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประชาชนอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประชาชนอนุรักษ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ประชาชนมีสถานที่
กองการศึกษา
ประกอบกิจกรรมทางดาน
ศาสนา
ประชาชนมีความรัก
กองการศึกษา
สามัคคีเทิดทูนสถาบัน
ของชาติ
ชุมชนเข็มแข็งหมูบาน
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการการทองเที่ยวตามอตลักษณ และการทองเที่ยวปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 สนับสนุน/อุดหนุนคาอาหารกลางวัน -เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน
(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้นปที่ 6) ที่มีคณ
ุ คาตามหลักโภชนาการอยาง
ทั่วถึง
-เพื่อเปนการปลูกฝงการรับประทาน
อาหารใหครบ 5 หมู และพัฒนาราง
กายสติปญญา
7 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม (นม) -เพื่อพัฒนารางกายของนักเรียนให
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรงและมีน้ําหนักสวนสูงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนจํานวน 7 แหง

2,165,800

2,165,800

2,165,800

2,165,800

อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน
โรงเรียน จํานวน 7 แหง

1,166,200

1,166,200

1,166,200

1,166,200

-เพื่อเปนการปลุกฝงการดื่มนมใน
เด็กและเยาวชน ใหพัฒนารางกาย
และสติปญญา

รวม 2 โครงการ

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
นักเรียนไดรับ -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร
า
งกาย
อาหารกลางวัน แข็งแรงสมบูรณ มี
น้เปํานหนั
กสวนสูง มาตรฐาน
ไปตามเกณฑ
-เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันทุกวันที่
เปดเรียน
นักเรียนไดรับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
กองการศึกษา
อาหารเสริม(นม) รางกายแข็งแรงสมบูรณ
มีน้ําหนักสวนสูงเปนไป
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
-เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารเสริมที่มีประโยชน

3,332,000 3,332,000 3,332,000

3,332,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมความเปนเมืองมั่นคงปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
1.9 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนหนวยงานราชการจําทํา
โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด

วัตถุประสงค
เพื่อหมูบานปลอดยาเสพติด

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนหนวยงานราชการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
หมูบาน/ชุมชนปลอด
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานเขาศาลา หมูที่ 7
ตําบลหวยกระเจา ถึง บานเขาดินสอ
หมูที่ 12 ต.ดอนแสลบ
2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานไผงาม หมูที่ 9
ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาใหญ
ม. 14 ต.ดอนแสลบ
3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13,
11 ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาเขียว ม.9
ต.บอพลอย อ.บอพลอย
4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานทุงมังกระหรา หมูที่ 11
ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาแหลม หมูท1ี่ 2
ต.บอพลอย อ.บอพลอย

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
7,041,000

2562
(บาท)
7,041,000

2563
(บาท)
7,041,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2564
(บาท)
7,041,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 10,587,000 10,587,000 10,587,000 10,587,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรบั ประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 9,000 ม 29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครั
ว
เรื
อ
นที
่
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรบั ประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

กองชาง

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานทุงประดู หมูที่ 20
ต.หวยกระเจา ถึง บานหนองปลอง
หมูที่ 11 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน
6 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ม. 4 เชื่อม ม. 2,6
ต.หวยกระเจา เชื่อม บานหนองตายอด
ต.วังไผ ถึง ต.หนองประดู อ. เลาขวัญ
7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ม.11,12
ต.หวยกระเจา ถึง ม. 9 บานเขาเขียว
ต.บอพลอย อ.บอพลอย
8 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานทัพพระยา ม.8
ต.หวยกระเจา ถึง บานทุงใหญ ม.14
ต.หวยกระเจา

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
3,120,000

2562
(บาท)
3,120,000

2563
(บาท)
3,120,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2564
(บาท)
3,120,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 7,000 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรบั ประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม.ยาว 2,500 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
ไหลทางขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

กองชาง

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานเขาศาลา หมูที่ 7
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ตําบลหวยกระเจา ถึง บานเขาดินสอ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
หมูที่ 12 ต.ดอนแสลบ
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานไผงาม หมูที่ 9
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาใหญ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ม. 14 ต.ดอนแสลบ
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานทุงใหญ หมูที่ 14 ต.หวยกระเจา เชื่อม ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ตอหมูที่ 8 บานอางหิน ต.วังไผ อ.หวยกระเจาไดอยางสะดวก รวดเร็ว
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
บานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13,
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
11 ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาเขียว ม.9 ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ต.บอพลอย อ.บอพลอย

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
6,479,300

2562
(บาท)
6,479,300

2563
(บาท)
6,479,300

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2564
(บาท)
6,479,300 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กวาง 6 ม. ยาว 4,600 ม. 14,385,200 14,385,200 14,385,200 14,385,200 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
หนา 0.15 เมตร
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรบั ประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

กวาง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 21,407,400 21,407,400 21,407,400 21,407,400 รอยละของ
ครัวเรือนที่
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรับประโยชน
กวาง 6 ม.ยาว 9,000 ม 29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรบั ประโยชน

กองชาง

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

184

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทุงมังกระหรา หมูที่ 11
ต.หวยกระเจา ถึง บานเขาเขียว หมูที่ 9
ต.บอพลอย อ.บอพลอย
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม. 21 สายหนาร.ร.บานซองถึง
บานนางอิง
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทุงประดู หมูที่ 20
ต.หวยกระเจา ถึง บานหนองปลอง
หมูที่ 11 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน
16 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 9 ต.หวยกระเจา เชื่อมกับ
หมูที่ 14 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

17 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 17 ต.หวยกระเจาเชื่อมกับ
หมูที่ 8 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กวาง 6 ม.ยาว 4,700 ม. 14,685,800 14,685,800 14,685,800 14,685,800 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
หนา 0.15 เมตร
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 300 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

900,000

900,000

กวาง 6 ม.ยาว 5,900 ม.
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

18,223,100 18,223,100

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

1,000,000

1,000,000

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 8 ม. ยาว 3,100 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

4,286,000

4,286,000

รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
18,223,100 18,223,100 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
900,000

900,000

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

1,000,000

1,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

4,286,000

4,286,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

กองชาง

185

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 3 สายหนองครก วังกระจา เชื่อมตําบลดอนแสลบ
19 โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 9 ต.หวยกระเจาเชื่อมกับ
หมูที่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา
20 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4
เชื่อมหมูที่ 6,14,17 ต.หวยกระเจา
บานอางหิน ต.วังไผ ถึงบานหนองหมู
ต.หลุมรัง อ. บอพลอย
21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายบานนายสมปอง นงลักษณ - ม.6
ต.วังไผ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
2,000,000

2562
(บาท)
2,000,000

2563
(บาท)
2,000,000

กวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

8,000,000

8,000,000

8,000,000

เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
ไดมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กวาง6 ม.ยาว2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

350,000

350,000

350,000

รวม 21 โครงการ

203,280,800

ตัวชี้วัด (KPI)

2564
(บาท)
2,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
3,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
8,000,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
350,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองชาง

กองชาง

กองชาง

203,280,800 203,280,800 203,280,800

186

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสตคอนกรีตหมู 9
บานไผงาม ตําบลหวยกระเจา เชื่อม หมู 12
บานเขาดินสอ ตําบลดอนแสลบ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
และตําบลดอนแสลบไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสตติกคอนกรีต
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวยกระเจา
หมู 11 บานทุงมังกะหรา ต.หวยกระเจา เชื่อม และตําบลบอพลอยไดมีถนนสําหรับ
หมูที่ 9 บานเขาเขียว ต.บอพลอย
ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

รวม 2 โครงการ

แบบ ผ. 05

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม จังหวัด
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 11,931,000 11,931,000 11,931,000 11,931,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ กาญจนบุรี
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 14,561,000 14,561,000 14,561,000 14,561,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม จังหวัด
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีรอยละ กาญจนบุรี
ไดรับประโยชน 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

26,492,000

26,492,000 26,492,000 26,492,000

192

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 08
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูกระจก 2 บานเลื่อน

ตูกระจก 2 บานเลื่อน

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

40,000

40,000

40,000

40,000

สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาโตะทํางาน

โตะทํางาน

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด/กองคลัง

4 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาโตะเกาอี้ทํางาน

เกาอี้ทํางาน

5,000

5,000

5,000

5,000

สํานักปลัด/กองคลัง

5 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาโตะขาวเอนกประสงค

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาเกาอี้บุนวม

โตะขาวเอนกประสงค
-หนาโตะผิวเคลือบ
-หนาโตะทําจากไมอัด
-มีเหล็กคาดรับน้ําหนักหนาโตะ
-ขาโตะพับไดและมีปุมปรับระดับ
เกาอี้บุนวม

50,000

50,000

50,000

50,000

สํานักปลัด

7 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรตั้งโตะ

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่องานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

22,000

22,000

22,000

สํานักปลัด/กองคลัง

8 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร

เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอรชนิดขาวดํา/สี

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด/กองคลัง

9 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา

เครื่องสํารองไฟฟา

18,000

18,000

18,000

18,000

สํานักปลัด/กองคลัง

10 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
หองประชุมเทศบาล

เครื่องปรับอากาศ

60,000

60,000

60,000

60,000

สํานักปลัด

192

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 08
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

12 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจัดหากลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

13 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญา

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

14 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

สํานักปลัด

15 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
16 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

800,000

800,000

800,000

800,000

สํานักปลัด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑดับเพลิง

เพื่อจัดหาถังน้ําฝนเพื่อชวยเหลือประชาชน จัดซื้อถังเก็บน้ําฝนเพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค
ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค
-ถังไฟเบอรกลาดขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร
เพื่อจัดหารถบรรทุกน้ํา
จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 6 ลอ ถังบรรจุน้ํา
ไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
เพื่อจัดหาสายสงน้ําดับเพลิง
จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-เพื่อใหคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรตั้งโตะ

25,000

25,000

25,000

25,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร

20,000

20,000

20,000

20,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต

-รถยนตบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ
ขับเคลื่อน 2 ลอ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่องานประมวลผล
แบบที่ 1
เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอรชนิดขาวดํา/สี
/A3
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

40,000

40,000

40,000

40,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูกระจก 2 บานเลื่อน

ตูกระจก 2 บานเลื่อน

10,000

10,000

10,000

10,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาโตะทํางาน

โตะทํางาน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาโตะเกาอี้ทํางาน

เกาอี้ทํางาน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

กองชาง

เครื่องตัดหญา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
แบบ ผ. 08
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
27 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพิ่อจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด

ตูเหล็ก 2 บานเปด

5,000

5,000

5,000

5,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญา

เครื่องตัดหญา

10,000

10,000

10,000

10,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํารวจ

เพื่อจัดหาเทปวัดระยะ/ลอวัดระยะ

เทปวัดระยะ/ลอวัดระยะ

20,000

20,000

20,000

20,000

กองชาง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ

เพื่อจัดหาเครื่องเสียงสํานักงาน

เครื่องเสียงประจําสํานักงาน

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักปลัด

28 แผนงานสรางความ
เขมแข็ง
29 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ

เพื่อจัดหาเสียงตามสาย

ชุดอุปกรณเสียงตามสาย

200,000

200,000

200,000

200,000

กองชาง

ครุภัณฑ

เพื่อจัดหาเครื่องพนหมอกควัน

เครื่องพนหมอกควัน

85,000

85,000

85,000

85,000

สํานักปลัด

30 แผนงานพาณิชย

ครุภัณฑ

เพื่อจัดหาเครื่องสูบจายสารเคมี(สารสม) เครื่องสูบจายสารเคมี(สารสม)

200,000

200,000

200,000

200,000

กองชาง

31 แผนงานพาณิชย
32 แผนงานพาณิชย

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ครุภภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ํา(มอเตอรไฟฟา)
เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ํา(ปมน้ําหอยโขง)

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

กองชาง
กองชาง

รวม 32 โครงการ

เครื่องสูบน้ํา(มอเตอรไฟฟา)
เครื่องสูบน้ํา(ปมน้ําหอยโขง)

2,885,000 2,885,000 2,885,000 2,885,000
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ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน
ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 7,041,000.งบอุดหนุน
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 269 ครัวเรือน
ติกคอนกรีต หมูที่ 7 (ถนนเสน
อบจ.
เขาศาลา -เขาดินสอ ม.12
ต.ดอนแสลบ) พรอมรางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 10,587,000.งบอุดหนุน
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 231 ครัวเรือน
ติกคอนกรีต ม.9 ต.หวยกระเจา
อบจ.
ถึง ม. 14 ต.ดอนแสลบ
29,348,000.-ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
งบอุดหนุน ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 276 ครัวเรือน
ติกคอนกรีต หมูที่ 13,11
อบจ.
ต.หวยกระเจา เชื่อมระหวาง ม.9
ต.บอพลอยกวาง 6 ม.ยาว 9,000 ม.
3,120,000.-ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต หมูที่ 11 ต.หวยกระเจา
งบทองถิ่น/ ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 214 ครัวเรือน
ถึงหมูที่ 12 บานเขาแหลม อ.บอพลอย
เงินอุดหนุน
3,120,000.ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ม.20 บานทุงประดู
งบทองถิ่น/
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 168 ครัวเรือน
ต.หวยกระเจา - บานหนองปลอง
เงินอุดหนุน
ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน
กวาง6 ม.ยาว 2,000 ม.
ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 20,000,000.ติกคอนกรีต ม. 4 เชื่อม ม. 2,6
งบอุดหนุน
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 1,023 ครัวเรือน
ต.หวยกระเจา - บานหนองตายอด
อบจ.
ต.วังไผ ถึง ต.หนองประดู อ. เลาขวัญ
กวาง 6 ม.ยาว 5,000 ม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 4,000,000.ติกคอนกรีต ม.11,12
งบอุดหนุน
ต.หวยกระเจา ถึง ม. 9 บานเขาเขียว
อบจ.
ต.บอพลอย กวาง 6 ม.ยาว 2,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติกคอนกรีต ม.8 เชื่อม ม.14
กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติกม. 18 สายบานนายยุทธนา สืบดา
ถึงวัดสวนมะมวง กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติกคอนกรีต ม. 19 สายบานนายสมศักดิ์
เชื้อรอด ถึง บานนายอาจ นกดํา
กวาง 6 ม. ยาว 800 ม.
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติกคอนกรีต สามแยกม. 20 ถึงบาน
นายทวี นิยมสุข กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม.
2,000,000.- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ม. 16 สายบานดอน ถึงวัด
ซองสาธุการ กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติก ม.5 สายบานนางลาวัลย สวางแจง ถึง ร.ร.บานเขากรวด
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติก ม.13 สายขาง ร.ร. บานซอง

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 298 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 341 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 107 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 77 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 161 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 146 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 93 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 75 ครัวเรือน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกภายในหมูบาน ม. 1 - 21

3 โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
หมูบาน ม. 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 2,000,000.ติกคอนกรีต ม.15 สายบานนายปริ่น ทวีศรี ถึง สระน้ําประปาหมูบาน
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 4,000,000.งบอุดหนุน
ติกคอนกรีต ม.18 สายบานนายอบจ.
เชียง เชื้อทอง ถึงถนนสายชองดาน
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 1,000,000.ติกคอนกรีต ม.18 สายบาน
นายประยูร สืบดา ถึง วัดสวนมะมวง
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก4,000,000.งบอุดหนุน
คอนกรีตสามแยก ม.20ถึงบานนายทวี
อบจ.
นิยมสุข เชื่อม หมูท1ี่ 1 ต.ดอนตาเพชร
เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภาย
1,872,000.ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
ในหมูบาน ม.1 - 21 ต.หวยกระเจา
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
200,000.- โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6
สายบานผูใหญไฉน สืบเรือง
700,000.- 300,000.เพื่อใหประชาชนใน ม.1-21 ไดมี
- โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
งบทองถิ่น
งบทองถิ่น
ถนนใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก หมูบาน ม.1 - 21
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
572,000.- โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน
งบทองถิ่น
ร.ร.บานเขาศาลา หมูที่ 7 กวาง 6 ม.
ยาว 440 ม.ไหลทางขางละ 0.50 ม.

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 104 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 107 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 107 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 261 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต รวดเร็ว มี 390 ครัวเรือน
ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 149 ครัวเรือน

กองชาง

-

-

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแคปซิล
ภายในหมูบาน ม. 1 - 21

5 โครงการซอมสรางถนนแคปซิล
ภายในหมูบาน ม. 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

650,000.- โครงการกอสรางถนนแคปซิล ม.18
สายบานนายเชียง เชื้อทอง ถึงถนน
งบทองถิ่น
ดอนแสลบ-ชองดาน กวาง 6 ม.
ยาว 800 ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม.
- โครงการกอสรางถนนแคปซิล ม.19 3,160,000.สายบาน นายสมศักดิ์ เชื้อรอด - นายงบทองถิ่น
อาจ นกดํา กวาง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน 12,480,000.งบทองถิ่น/
หมูบาน หมูที่ 13,11 (สายกรอกฟา –
สธุการ - ทุงมังกะหรา)กวาง 8 ม.
เงินอุดหนุน
ยาว 6,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนแคปซิลภายใน 3,000,000.งบทองถิ่น
หมูบาน หมูที่ 13 สายขางโรงเรียน
บานซอง กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
เพื่อใหประชาชนใน ม.1-21 ไดมี
- โครงการปรับปรุงถนนแคปซิลภาย
1,872,000.ถนนใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก ในหมูบาน ม.1 - 21 ต.หวยกระเจา
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
200,000.- โครงการปรับปรุงถนนแคปซิลสาย
ศาลพอปู - ถนนอูทองบอพลอย
เพื่อใหประชาชนใน ม.1-21 ไดมี
- โครงการปรับปรุง/กอสรางถนน
ถนนใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก แคปซิล ภายในหมูบาน ม.1 - 21
ต.หวยกระเจา ตามแบบแปลนที่
ทต. กําหนด

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 107 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 77 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 268 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 164 ครัวเรือน

กองชาง

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 350 ครัวเรือน
1,000,000.- 1,000,000.-1,000,000.- ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

-

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

6 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในเขต
ตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2,000.200.เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 - 21 ไดมี - โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน
ถนนใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก หมูบ าน ม. 1 - 21 ต.หวยกระเจา
รวดเร็ว
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
500,000
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 7
สายบานนายเซี้ยม ทวีศรี - ม.9 ไผงาม
กวาง 6 ม. ยาว 2000 ม.
300,000.- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.11 ม.12 ต.หวยกระเจา กวาง 3 ม.
ยาว 3,500 ม.
350,000.- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายบานนายสมพงษ ใครครวญ หนองตอยอดกวาง6 ม.ยาว2,000 ม.
350,000.- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายดอนตนแหน-วังอีเหยี่ยว กวาง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
350,000.- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14
สายบานนายสมปอง นงลักษณ - ม.6
ต.วังไผ กวาง6 ม.ยาว2,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 8,000,000.เชื่อมหมูที่ 6,14,17 ต.หวยกระเจา
งบอุดหนุน
บานอางหิน ต.วังไผ ถึงบานหนองหมู
อบจ.
ต.หลุมรัง อ. บอพลอย
กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 272 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 198 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 273 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 341 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 263 ครัวเรือน

กองชาง

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 854 ครัวเรือน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภาย
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
8 โครงการลงหินคลุกภายในชุมชนภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1,
ม.16 ถึงอางเก็บน้ําหนองหญากาด
กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 20
สายทุงประดู - พยอมงาม
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 ,
ม.16 สายบานซอง - ทุงละมั่ง
กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.3 สาย
บานนายทองเหมาะ เขียวชอุม
กวาง 5 ม. ยาว 2,000 เมตร
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 14
ถึง ม. 8 กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 14
สายตกตาผึ้ง - กรอกหวา กวาง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 - 21 ไดมี โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา หมูท1ี่ ถนนใชในการคมนาคม ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
21 ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
เพื่อใหประชาชนตําบลหวยกระเจาได ลงหินคลุกภายในชุมชนหมูที่ 1 - 21
มีถนนคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

400,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 191 ครัวเรือน

กองชาง

500.000.-

-

-

กองชาง

400,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 162 ครัวเรือน
ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 191 ครัวเรือน

500,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 350 ครัวเรือน

กองชาง

500,000.-

-

-

กองชาง

300,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 341 ครัวเรือน
ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 168 ครัวเรือน

355,017.- 355,017.- 355,017.- ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

100,000.- 150,000.- 150,000.- ถนนหินคลุก ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
2559
(บาท)

9 โครงการกอสรางถนนพูนดินภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนในหมูท1ี่ - 21 ไดมี โครงการกอสรางถนนพูนดินภายใน
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
ถนนใชในการคมนาคมไดอยางรวดเร็ว หมูบานในเขตตําบลหวยกระเจาหมูที่
1 - 21ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 9 ต.หวยกระเจา เชื่อมกับ
หมูที่ 14 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา
ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 17 ต.หวยกระเจาเชื่อมกับ
หมูที่ 8 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา
ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 3,100 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 3 สายหนองครก วังกระจา เชื่อมตําบลดอนแสลบ
ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 9 ต.หวยกระเจาเชื่อมกับ
หมูที่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา
ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 3 สายจากอูชางประเดิม
เชื่อมกับถนนสายหนองครก
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.

2560
(บาท)

700,000.- 300,000.-

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

1,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 234 ครัวเรือน

กองชาง

4,286,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 123 ครัวเรือน

กองชาง

2,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 450 ครัวเรือน

กองชาง

3,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 234 ครัวเรือน

กองชาง

200,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 493+I11 ครัวเรือน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 5 สายหนองไอหลอด ดงไอชาง - หนองสะเดา พยอมงาม
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 5,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 12 ถึง หมูที่ 11
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 15 สายหวยขัดคอ
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 17 กวาง 5 ม. ชวงแรกยาว
1,500 ม. ชวงที่ 2 ยาว 1,000 ม.
- โครงการกอสรางถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 19 สายทุงลําทรายถึงโปงอาง
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพูนดินภาย เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 - 21 ไดมี โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพูนดิน
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
ถนนใชในการคมนาคม ไดอยาง
หมูที่ 1 - 21
11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
หมูที่ 1 - 21
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1-21
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
-โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
ภายในหมูที่ 4

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1,000,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 255 ครัวเรือน

กองชาง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 198 ครัวเรือน

กองชาง

250,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 253 ครัวเรือน

กองชาง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 122 ครัวเรือน

กองชาง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 197 ครัวเรือน

กองชาง

300,000.- 300,000.- 300,000.- ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

800,000.-

-

-

รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

279,000.-

-

-

รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 169 ครัวเรือน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21
13 โครงการวางทอระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 - 21

วัตถุประสงค

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว
เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
240,000.รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 2,3,4,6
รวดเร็ว มี 1,209 ครัวเรือน
กอสรางรางระบายน้ํา วางทอ และบอพัก
-โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
240,000.รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 1,16
รวดเร็ว มี 191 ครัวเรือน
กอสรางรางระบายน้ํา วางทอ และบอพัก
-โครงการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.
240,000.รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ภายในเขตชุมชน หมูที่ 5,20
รวดเร็ว มี 161 ครัวเรือน
กอสรางรางระบายน้ํา วางทอ และบอพัก
ตามแบบแปลนที่ ทต.หวยกระเจา
300,000.- 300,000.- 300,000.- รางระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
กําหนด
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน
ตามแบบแปลนที่ ทต.หวยกระเจา
240,000.- 240,000.- 843,000 ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
กําหนด
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน
ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม 240,000.บอพัก หมูที่ 6 บริเวณหนาชองน้ําลน
รวดเร็ว มี 390 ครัวเรือน
ถึงวัดหวยกระเจา
ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม 240,000.บอพัก หมูที่ 8 จากบานายแดง สืบพัด
รวดเร็ว มี 173 ครัวเรือน
ถึงบานนายสาลี บุตรพุม
ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม 240,000.บอพัก หมูที่ 3 บริเวณบานนายชาง เชื้อทอง
รวดเร็ว มี 350 ครัวเรือน
ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม 240,000.บอพัก หมูที่ 5 บริเวณบานนายกิมยอย
รวดเร็ว มี 93 ครัวเรือน
ทอระบายน้ํา ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม 240,000.บอพัก หมูที่ 6 เชื่อมตอ หมูที่ 4
รวดเร็ว มี 559 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

กองชาง
กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

14 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา ภายใน
เขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา
15 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะประจํา
หมูบาน หมูที่ 1 - 21
16 โครงการปรับปรุงซอมแซมโคมไฟฟา
สาธารณะประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังในชวงฤดูฝน
ทําใหการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและเขต
ชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน
เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและเขต
ชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง

เพื่อใหประชาชนในตําบลไดมีภูมิทัศน ปรับภูมิทัศนสองขางถนน ม.1 - 21

สาธารณะภายในหมูที่ 1 - 21
18 โครงการปรับปรุงยานชุมชนภายในตําบล

ที่ดีในการคมนาคมไดสะดวก ปลอดภัย
เพื่อใหการคมนาคมไดสะดวกปลอดภัย ปรับปรุงยานชุมชนภายใน
ตําบลหวยกระเจา
เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21
ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบที่ ทต. กําหนด

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ําตามแบบ 100,000.- 100,000.- 100,000.- ทอระบายน้ํา
แปลนที่ ทต.หวยกระเจากําหนด
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะประจํา
1,317,500.- 306,000
โคมไฟ
หมูบาน หมูที่ 1 - 21
ปรับปรุงซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ
70,000.- 70,000.โคมไฟ
ประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 21

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 6 สายบานนายสาด สืบกลัด
ถึงคันอาง กวาง 6 ม. ยาว 70 ม.
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 21 สายหนาร.ร.บานซองถึง
บานนางอิง กวาง 6 ม. ยาว 300 ม.

200,000.-

-

-

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพยสิน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3,095 ครัวเรือน
จํานวนถนน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน
ครั้ง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน
ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
เสริมเหล็ก รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

200,000.-

-

-

300,000.-

-

-

300,000.-

.

-

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
เสริมเหล็ก รวดเร็ว มี 390 ครัวเรือน

กองชาง

900,000.-

-

-

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

กองชาง

เสริมเหล็ก

รวดเร็ว มี 89 ครัวเรือน

กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
21 โครงการวางทอลอดเหลี่ยม

22 โครงการจัดทําลูกระนาด ลดความเร็ว
ภายในหมูที่ 1 - 21

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000.-

ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน
ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

โครงการวางทอลอดเหลี่ยม
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน
ใชในการคมนาคมได อยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
เสริมเหล็ก

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

ตามแบบแปลน ที่ ทต.กําหนด

ตามแบบแปลน ที่ ทต.กําหนด
โครงการจัดทําลูกระนาด ลดความเร็ว
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 21
ตามแบบแปลน ที่ ทต.กําหนด

700,000.-

-

-

ทอลอดเหลี่ยมครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

กองชาง

300,000.-

-

-

ลูกระนาด ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

กองชาง

รวดเร็ว มี 3,095 ครัวเรือน

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ปรับปรุงบอน้ําตื้น หมูที่ 1 – 21
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เพื่อใหราษฎรม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
กอสรางระบบประปาหมูบานภายใน
เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ํา
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
กอสรางฐานสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร
/มอเตอรไฟฟา
และอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟาภายใน เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ําเพื่อ
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้ําประปา
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภค-บริโภค
ขุดขยาย/ลอกแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใหราษฎร ม.1 - 21 ไดมีน้ํา
หมูที่ 1 - 21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
ขุดลอกทอระบายน้ําภายเขตในตําบล
เพื่อใหราษฎร ม. 1-21 ไดมีน้ํา
หวยกระเจา ม.1-21
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
โครงการขุดสระเก็บน้ํา ภายในเขตตําบล เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ําเพื่อ
หวยกระเจา ม.1 - 21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
เพื่อใหราษฎร ม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ
หมูที่ 1 – 21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภคปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 1 – 21

บริโภค
11 โครงการกอสรางฝาย ม.1 - ม.21

เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภค-

บริโภค
12 โครงการวางทอสงน้ําจากสามแยกหลัง
อําเภอถึงสระน้ําภายในหมูที่ 1 - 21

เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/อุปโภคบริโภค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงบอน้ําตื้น

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

400,000.- 400,000.- 400,000.- จํานวนบอ ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
กอสรางระบบประปาหมูบานภายใน
1,000,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
ตําบลตามแบบแปลนทต.กําหนด
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟาสูบน้ํา 500,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา/มอเตอรไฟฟา
100,000.- 100,000.- 100,000.- เครื่อง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค – บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
สารเคมีในการผลิตน้ําประปา
500,000.- 500,000.- 500,000.ครั้ง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา ตามแบบ
700,000.- 700,000.- 700,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
แปลนที่ ทต.กําหนด
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ขุดลอกทอระบายน้ํา
700,000.ครั้ง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
ตามแบบแปลนที่ ทต.กําหนด
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ตามแบบแปลนที่ทางทต.หวยกระเจา
300,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค – บริโภค
กําหนด
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ขยายเขตประปาหมูบานจํานวน 21 แหง 400,000.- 400,000.- 400,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ปรับปรุงระบบประปา จํานวน 21 แหง 200,000.- 200,000.- 200,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ตามแบบแปลนที่ทางทต.หวยกระเจา
300,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ตามแบบแปลนที่ทางทต.หวยกระเจา
1,000,000.แหง ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค - บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง/
หนวยงานอื่น
กองชาง
กองชาง
กองชาง/
กองชาง/

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

13 เจาะบอบาดาล หมูที่ 1 – 21

เจาะบอบาดาล หมูที่ 1 - 21

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แหง

14

จัดหาภาชนะรองรับน้ําไวใชยามเกิด
ภัยแลง
ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประจําหมูบาน
ภายในเขตตําบลหวยกระเจาม.1 - 21
จัดอบรมสาธิตใหความรูเกี่ยวกับ
เครื่องกรองน้ําแกผูที่สนใจ
จัดซื้ออุปกรณสําหรับสําหรับซอมแซม

500,000

-

-

แหง

500,000.-

-

-

แหง

100,000.-

-

-

ครั้ง

500,000.-

-

-

ครั้ง

500,000.-

-

-

แหง

15
16
17
18

เพื่อใหราษฎรม. 1 – 21 ไดมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
จัดหาภาชนะรองรับน้ํา
เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
ติดตั้งเครื่องกรองน้ําประจําหมูบานภายใน เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําที่สะอาดสําหรับ
เขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป
โครงการใหความรูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ํา เพื่อใหราษฎร ม. 1 - 21 มีความรู
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา หมูที่ 1 - 21 เกี่ยวกับการใชน้ําอยางปลอดภัยคุมคา
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการเกษตร
ปรับปรุงซอมแซมหอถังประปาประจํา
หมูบาน ม.1 - ม.21
และอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อถังเชมเปญ พรอมอุปกรณ
เพื่อใหราษฎร ม.1 - 21 ไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป

จัดซื้อถังเชมเปญ พรอมอุปกรณ
ตามแบบที่ทต.กําหนด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวน 3,095 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน
หมูที่ 1 – 21
2 ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะในเขตตําบล
หวยกระเจา
3

4
5
6

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรไดมีไฟฟาแสงสวาง
ทุกครัวเรือน
เพื่อใหราษฎรไดมีโทรศัพทใช
สะดวกในการติดตอสื่อสาร

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตจําหนายไฟฟา
ม. 1 – 21
ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
ในเขตตําบลหวยกระเจา

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

500,000.- 500,000.- 500,000.-

ครั้ง

ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
องคการ
องคการ
องคการ
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตตําบล
เพื่อใหแสงสวางตามทองถนนและ ขยายเขตไฟฟาในเขตตําบลหวยกระเจา ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
หวยกระเจา
เขตชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต
จากการ
จากการ
จากการ
และทรัพยสิน
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ภายในหมูบาน
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 – 21
จัดตั้งหมอแปลงไฟฟาภายในหมูบาน
50,000.หมูที่ 1 – 21
มีไฟฟาใช
ปรับปรุงหมอแปลงไฟฟา ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 – 21
จัดตั้งหมอแปลงไฟฟาภายในหมูบาน
30,000.70,000
หมูที่ 1 – 21
มีไฟฟาใช
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 – 21
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
หมูที่ 1 – 21
มีไฟฟาใช
จากการ
จากการ
จากการ
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา

แหง

ทุกหมูบานมีโทรศัพทสาธารณะใช

กองชาง

ครั้ง

ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

ครั้ง

ประชาชนมีไฟฟาใช

กองชาง

แหง

ประชาชนมีไฟฟาใช

กองชาง

แหง

ทุกหมูบานมีไฟฟาสาธารณะใช

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
1.4 ผังเมือง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 จัดทําผังเมืองรวม/ทอระบายน้ํา
2
3
4

5

วัตถุประสงค

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน
แกไขปญหาน้ําทวมขังภายในชุมชนในเขต เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ตําบลหวยกระเจา
ชุมชน
ออกเทศบัญญัติตําบล
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน
ติดตั้งปายชุมชนภายในเขตตําบล
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21
ชุมชนและสามารถสํารวจขอมูลตางๆ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
รังวัดที่ดินและคาธรรมเนียมตางๆในการ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตตําบล
ชุมชน
หวยกระเจา

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

จัดทําผังเมืองรวม/ทอระบายน้ํา
1,000,000.ทั้งหมูบาน
แกปญหาน้ําทวมขังภายในชุมชน
500,000.- 100,000.ในเขตตําบลหวยกระเจา
ออกเทศบัญญัติตําบลตางๆตามภารกิจ
-

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ครั้ง

-

แหง

-

แหง

ติดตั้งปายชุมชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจา หมูที่ 1 - 21

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แหง

รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตตําบล
หวยกระเจา

100,000.-

ครั้ง

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชนมีความเปนระเบียบ จํานวน
3,095 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเปนระเบียบ จํานวน
3,095 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเปนระเบียบ จํานวน
3,095 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเปนระเบียบ จํานวน
3,095 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเปนระเบียบ จํานวน
3,095 ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง

กองชาง
สนง.ที่ดิน
จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 สงเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2 สงเสริมเกษตรอินทรีย
3 สงเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
4 จัดอบรมใหความรูกับเกษตรกร
5 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ
6 กอสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร
7 ปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร
8 กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรระดับตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎร 21 หมูบาน
มีอาชีพเสริม
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย
ลดตนทุนการผลิต
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกษตรกรไดรูจักการรวมกลุม
เพิ่มความรูใหกับเกษตรกร
สงเสริมใหเกษตรกรตั้งกลุมอาชีพ
เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 - 21
เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 - 21
เพื่อถายทอดความรูแกเกษตรกร
ภายในตําบลหวยกระเจา

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝกอบรมดานอาชีพตามความ
สนใจของประชาชน จํานวน 200 คน
จัดฝกอบรมทําปุยอินทรีย
จํานวน 200 คน
จัดฝกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
จัดทําแปลงสาธิตจํานวน 21 แปลง
อบรมกลุมเกษตรกรจํานวน
21 กลุม
กลุมเกษตรกรในเขต ต.หวยกระเจา
เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
ม.1 - 21
เกษตรกรภายในตําบลหวยกระเจา
ม.1 - 21
กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรระดับตําบล จํานวน 1 แหง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

120,000.- 120,000.- 120,000.-

ครั้ง

50,000.- 50,000.- 50,000.150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครั้ง
แหง

80,000.-

80,000.-

80,000.-

แหง

300,000.-

-

-

แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชน 200 คน มีอาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

เกษตรกรมีความเขาใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
เกษตรกร 21 กลุม
มีความรูเพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีกลุมอาชีพรายไดเพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไมเกิดความ
เสียหายเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไมเกิดความ
เสียหายเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีความรูดานการเกษตร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
2.2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
งบประมาณและที่มา
ที่
1
2
3
4

โครงการ
รณรงคการปองกันโรคระบาดสัตว
จัดตั้งกองทุนยาสัตว
จัดอบรมใหความรูเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว
สนับสนุนวัคซีนวัว

5 สงเสริมสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว
6 กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร (ดานปศุสัตว) ระดับตําบล

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหสัตวเลี้ยงไมติดตอโรค ระบาด
เพื่อใหเกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีความรูที่ถูกตอง
เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงวัวไดรับวัคซีน
ปองกันโรคตาง ๆ
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เพื่อถายทอดความรูแกเกษตรกร
ภายในตําบลหวยกระเจา

สัตวเลี้ยงของเกษตรกร หมูที่ 1–21
เกษตรกร หมูที่ 1 – 21
อบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวจํานวน100คน
เกษตรผูเลี้ยงวัวไดรับวัคซีนปองกันโรค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

400,000.500,000.100,000.200,000.-

400,000.500,000.100,000.200,000.-

400,000.500,000.100,000.200,000.-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สัตวไมติดตอโรคระบาด
เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีความรูที่ถูกตอง
เกษรกรไดรับวัคซีน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

-

ครั้ง
แหง

กลุมผูเลี้ยงสัตวมีรายไดเพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีความรูดานการเกษตร

สํานักปลัด
กองชาง

อบรมศึกษาดูงานกลุมเลี้ยงสัตว
300,000.กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 300,000.(ดานปศุสัตว)ระดับตําบล จํานวน 1 แหง

2.3 พัฒนาการสงเสริมอาชีพ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน

ใหประชาชนมีอาชีพเสริม

2 สงเสริมสนับสนุนอาชีพแกผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และคนพิการ

เพื่อใหผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ/

อบรมใหความรูในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตใหกับกลุมอาชีพ
จํานวน 100 คน
ฝกอาชีพใหกับผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส
ผูสูงอายุและคนพิการที่สนใจ
จํานวน 100 คน
จัดอบรมกลุมสตรีในพื้นที่

3 โครงการกิจกรรมฝกอาชีพกลุมสตรี

ผูปวยเอดสและคนพิการ มีอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เพื่อใหสตรีมีอาชีพ/รายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
สินคาคุณภาพ

สํานักปลัด

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

สํานักปลัด

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส
และคนพิการ มีอาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 สงเสริมใหประชาชนเขารวมในกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
2 สงเสริมและสนับสนุนอนุรักษวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น
3 สงเสริมการจัดงานประเพณี

เพื่อใหประชาชนเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

4 จัดงานประเพณีตาง ๆ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

5 สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญรัฐพิธีตางๆ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
6 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในวันรัฐพิธี
ตางๆ

7 สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
8 โครงการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันฯ
9 โครงการสงเสริมสรางความสมานฉันท

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเพื่อใหสงเสริมใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
อุดหนุนใหหมูบานในตําบลหวยกระเจา
จัดงานประเพณี
- วันสงกรานต
- วันลอยกระทง
-จัดกิจกรรมแหเทียน
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีตางๆ

เพื่อเสริมสรางความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีตางๆ เชน
แกขาราชการ พนักงาน และประชาชน - วันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯ
- วันปยะมหาราช
- วันงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาฯ
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
เพื่อสงเสริมความรักสามัคคีตอสถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรักสามัคคี
ของชาติ
ตอสถาบันของชาติ
เพื่อสงเสริมสรางความสมานฉันทและ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสรางความ
ความปรองดองของประชาชน
สมานฉันทและความปรองดอง
ของประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ครั้ง

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

200,000.100,000.100,000.100,000.-

ครั้ง

200,000.100,000.100,000.100,000.-

200,000.100,000.100,000.100,000.-

50,000.- 50,000.- 50,000.20,000.- 20,000.- 20,000.150,000.- 150,000.- 150,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา
ประชาชนรวมกัน อนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนรวมกัน อนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนรวมกัน อนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี

สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา

ครั้ง

ประชาชนรวมกันอนุรักษวัฒนธรรม

ครั้ง

ขาราชการ พนักงาน ประชาชน
รวมกันถวายพระพร รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา

ครั้ง

50000.-

50000.-

50000.-

ครั้ง

50000.-

50000.-

50000.-

ครั้ง

ประชาชนรวมกัน อนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
ประชาชนมีความสามัคคีและ
ความปรองดองในชาติ

สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

10 อุดหนุนหนวยงานราชการตางๆ หรือที่ทาง เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีหรือ
กรมสงเสริมฯ/จ.กาญจนบุรี/อําเภออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
หวยกระเจามีหนังสือสั่งการมา อาทิเชน
- อุดหนุนหนวยงานราชการจัดงานสัปดาห เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
สะพานขามแมน้ําแควและงานกาชาด
- อุดหนุนกลุมกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
-อุดหนุนโครงการจัดสรางสวนสมเด็จพระเจา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง
พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา สองพระองคและใหประชาชนมีสถานที่
ธิวาสราชนครินทร (สวนแม-สวนลูก)
พักผอนหยอนใจ
- อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระองค
- อุดหนุนโครงการสรางหอพระประวัติ
เพื่อใหมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ดานศาสนา
- อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ เพื่อสงเสริมความรักสามัคคีตอสถาบัน
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท
ของชาติ
11 โครงการเสนทางแหงการเรียนรูมุงสูความ สงเสริมเด็กใหมีความรู
เปนเลิศแหงปญญา

อุดหนุนหนวยงานราชการตางๆ
กรมสงเสริมฯ/จ.กาญจนบุรี/อําเภอ
หวยกระเจา
อุดหนุนแกที่ทําการปกครองอําเภอ

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

ขาราชการในหนวยงานและประชาชน
มีความสมานฉันท เทิดทูนสถาบัน

70,000.-

70,000.-

70,000.-

ครั้ง

ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรม

อุดหนุนเหลากาชาด จ.กาญจนบุรี
อุดหนุนแกสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

ครั้ง
ครั้ง

ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรม
ประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจ

สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

อุดหนุนแกสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ครั้ง

ประชาชนอนุรักษวัฒนธรรม

กองการศึกษา

อุดหนุนแกสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี
อุดหนุนแกปองกันจังหวัดกาญจนบุรี

105,000.- 105,000.- 105,000.-

ครั้ง

กองการศึกษา

20,000.-

20,000.-

ครั้ง

เด็ก เยาวชน จํานวน 100 คน

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

12 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

เด็ก เยาวชน จํานวน 50 คน

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

ประชาชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางดานศาสนา
ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
เด็ก/เยาวชนมีความรูและ
มีความรูและเสริมสรางทักษะ
ในเรียนรู
เด็ก/เยาวชน รวมกันอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี

สงเสริมเด็กใหบรรพชา

20,000.-

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตําบลหวยกระเจา
2 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณการศึกษา
4 สนับสนุนจัดซื้อเครื่องเลนประจําศูนย
เด็กเล็ก
5 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้นปที่ 6)
6 อุดหนุนคาอาหารกลางวันแกศพด.ของทต.
7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
9 สนับสนุนจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กเล็ก
ประจําหมูบาน
10 สงเสริมสนับสนุนกลุมดนตรีแกเด็กนักเรียน/
เยาวชน
11 จัดกิจกรรมสงเสริมปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ดานการศึกษา
12 โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน
หมูที่ 1-21
13 โครงการสงเสริมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซี่ยน(AEC)

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กเล็กมีอาคารเรียน
เพื่อใหเด็กมีศูนยการเรียนที่ได
มาตรฐาน
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอุปกรณ
การศึกษา
เพื่อใหเด็กเล็กมีเครื่องเลน

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางอาคาร จํานวน 1 หลัง
ตามแบบ ทต.กําหนด
ปรับปรุงศูนยเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1,000,000.-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
แหง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แหง

โรงเรียน 7 แหง ศูนยเด็กเล็ก 2 ศูนย

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

ศูนยเด็กเล็ก 2 แหง

50,000.-

ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็ก 120 คน มีอาคารเรียนที่
ไดมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการ
เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารตาม
เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่มนมทุกวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียนไดดื่มนมทุกวัน
เพื่อใหเด็กเล็กมีเครื่องเลน

โรงเรียนจํานวน 7 แหง

2,165,800.- 2,165,800.-2,165,800.-

แหง

เด็กนักเรียน 7 แหงเด็กเล็ก 2 ศูนย
ไดรับอุปกรณการศึกษา
เด็กเล็ก 2 ศูนย 120 คน
มีเครื่องเลน
เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
โรงเรียนจํานวน 7 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
จัดหาเครื่องเลนเด็กเล็ก

312,000.- 312,000.- 312,000.1,166,200.- 1,166,200.-1,166,200.168,000.- 168,000.- 168,000.50,000.-

แหง
แหง
แหง
ครั้ง

เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหาร
เด็กนักเรียนไดดื่มนมทุกวัน
เด็กนักเรียนไดดื่มนมทุกวัน
เด็กเล็กมีเครื่องเลน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชนมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับดนตรีไทย
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความตระหนักรูถึง
ความสําคัญของการศึกษา
เพื่อใหเด็ก/เยาวชนมีความรูดาน
ขอมูลขาวสาร
เพื่อใหเด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
ความรูความเขาเกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)

จัดหาเครื่องดนตรี จํานวน 1 ชุด

50,000.-

-

-

ครั้ง

กองการศึกษา

จัดกิจกกรมสงเสริมปลูกจิตสํานึก
ความสําคัญของการศึกษา
จัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตขุมชน

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

เด็กนักเรียน/เยาวชนมีความรูเรื่อง
ดนตรีสามารถนําไปหารายได
เด็กเล็ก 2 ศูนย 120 คน

100,000

100,000

100,000

แหง

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

เด็ก/เยาวชนมีความรู
ขอมูลขาวสาร
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)

50,000.-

50,000.-

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

สํานักปลัด
กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
4.2 พัฒนาการดานกีฬา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคภายในเขต เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
ตําบลหวยกระเจา
2 สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณกีฬา
เพือ่ ใหมีอุปกรณในการเลนกีฬา
3 สนับสนุนกีฬานักเรียน
4 อุดหนุนกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขต
ตําบลหวยกระเจา
5 สนับสนุนตัวแทนไปแขงขันในระดับตาง ๆ
6 สนับสนุนการแขงขันกีฬา

สงเสริมใหเด็กนักเรียนเลนกีฬา
เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนมีพัฒนา
การดานกีฬา
สนับสนุนตัวแทนไปแขงขันในระดับ
ตางๆเพื่อสงเสริมใหประชาชนได
เลนกีฬา
7 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคภายใน
เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
เขตตําบลหวยกระเจา ม. 1 - 21
หวยกระเจามีพัฒนาการดานกีฬา
8 ติดตั้งไฟฟาสองสวางลานกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
หวยกระเจามีพัฒนาการดานกีฬา
9 จัดหาอุปกรณออกกําลังกายประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนภายในเขตตําบล
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา ม.1-21
หวยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

กอสรางสนามกีฬาตามแบบแปลน
ที่ ทต. กําหนด
สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูที่ 1 – 21
อุดหนุนจัดการแขงขัน
อุดหนุน นักเรียนและเยาวชน

2,000,000.-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แหง

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครั้ง

สํานักปลัด

100,000.- 100,000.- 100,000.30,000.- 30,000.- 30,000.-

ครั้ง
ครั้ง

สงเขาแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด
สนับสนุนการแขงขันกีฬา

50,000.50,000.-

50,000.50,000.-

ครั้ง
ครั้ง

ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตตําบล
หวยกระเจาตามแบบแปลน
ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตตําบล
หวยกระเจาตามแบบแปลน
จัดหาอุปกรณออกกําลังกายประจํา
หมูบาน ตามแบบแปลน ทต กําหนด

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แหง

200,000.-

-

-

แหง

200,000.-

-

-

ครั้ง

ประชาชนมีอุปกรณในการ
ออกกําลังกาย
เด็กนักเรียนรักการเลนกีฬา
นักเรียนและเยาวชนมีพัฒนาการ
กีฬาหางไกลยาเสพติด
เด็กนักเรียนรักการเลนกีฬา
ประชาชนรักการเลนกีฬาหาง
ไกลยาเสพติด
ประชาชนมีพัฒนาการดานกีฬา
หางไกลยาเสพติด
ประชาชนมีพัฒนาการดานกีฬา
หางไกลยาเสพติด
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

50,000.50,000.-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 4
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
4.3 พัฒนาดานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 จัดบริการตรวจสุขภาพ
2 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อปองกันไขเลือดออก

3 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไขเลือดออก

4 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
/โรคอุบัติใหม
5 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
6 อบรมเสริมสรางความรูแก อสม. ผูนําชุมชน
/ แกนนําสุขภาพ
7 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
8
9
10
11

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน หมูที่ 1 – 21
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 3 เครื่อง
ดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออก
เชน พนหมอกควัน การกําจัดลูกน้ํา
เปนตน ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
ปองกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดตอในเขตตําบลหวยกระเจา
จัดฉีดวัคซีนสุนัขต.หวยกระเจา
อบรม จํานวน 150 คน

เพื่อปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดตอ
เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ อสม.
/ผูนําชุมชนแกนนําสุขภาพ
เพื่อใหศูนยสาธารณสุขมูลฐานเขมแข็ง สนับสนุนงบประมาณศูนยละ
10,000 บาท 21 ศูนย
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ประชาชน หมูที่ 1 – 21
สงเสริมการพัฒนาสตรี
เพื่ออบรมใหความรูแกสตรี เชนการ กลุมสตรีในเขตตําบลหวยกระเจา
ตรวจมะเร็งเตานม-ปากมดลูก ฯลฯ
โครงการกิจกรรมใหความรูและสงเสริม
เพื่ออบรมใหความรูแกประชาชนมี
กลุมประชาชนที่มีความเสี่ยง จํานวน
สุขภาพแกประชาชน
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง
50 คน
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ/สุขภาวะ กลุมปประชาชนในเขต ทต.
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่แข็งแรง
หวยกระเจา
(สปสช.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

52,000.200,000.-

52,000.-

52,000.-

ครั้ง

150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครั้ง

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

20,000.25,000.-

20,000.25,000.-

20,000.25,000.-

ครั้ง
ครั้ง

210,000.- 210,000.- 210,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.21,000.- 21,000.- 21,000.-

ครั้ง
ครั้ง

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือนไดรับการตรวจสุขภาพ
ครัวเรือนไมเปนไขเลือดออก
3,095 ครัวเรือน
ครัวเรือนไมเปนไขเลือดออก
3,095 ครัวเรือน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ครัวเรือนไดรับการตรวจสุขภาพ
3,095 ครัวเรือน
สุนัขตําบลหวยกระเจาฉีดวัคซีน
อสม. ผูนําชุมชน แกนนําสุขภาพ
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
21 ศูนย เข็มแข็ง
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี
กลุมสตรีมีความรูเกี่ยวการปองกัน
โรคตางๆเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง
ประชนมีมีสุขภาพ/สุขภาวะที่
แข็งแรง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 สงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัตถุประสงค

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
คนพิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูปวยเอดส
จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุ
สงเสริมการจัดกิจกรรมแกกลุมผูสูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมแกกลุมผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูปวยเอดส
ผูพิการ และผูปวยเอดส
จัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบานหมูที่ 1 – 21ใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร
จัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล- ใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร
ขาวสาร
อบรมคณะกรรมการหมูบานประชาคม
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน
หมูบาน ประชาคม
ดําเนินกิจกรรมปองกันและตอตานยาเสพติด เพื่อใหหมูบานปลอดยาเสพติด
อุดหนุนหนวยงานราชการจัดทําโครงการ เพื่อใหหมูบานปลอดยาเสพติด
เกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการ ทต.เคลื่อนที่พบประชาชน
เพื่อรับฟงปญหา ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะตาง ๆ ของประชาชน

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน
1,185 คน
คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 209 คน
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 6 คน
จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000.- 1,000,000.-1,000,000.-

ครั้ง

600,000.- 600,000.- 600,000.-

ครั้ง

36,000.-

36,000.-

ครั้ง

300,000.- 300,000.- 300,000.-

ครั้ง

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

160,000.- 160,000.- 160,000.120,000.- 120,000.- 120,000.-

ครั้ง
แหง

อบรมคณะกรรมการหมูบาน
ประชาคม จํานวน 240 คน
จัดกิจกรรมปองกัน/ตอตานยาเสพติด
อุดหนุนหนวยงานราชการ

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

120,000.- 120,000.- 120,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง
ครั้ง

จัด ทต.เคลื่อนที่พบประชาชน
หมูที่ 1 - 21

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

จัดกิจกรรมแกกลุมผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูปวยเอดส
จัดหาหนังสือพิมพใหแกหมูที่ 1 – 21
จัดทําปายประชาสัมพันธ 21 ปาย

36,000.-

50,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุ 1,185 คน ไดรับ
สวัสดิการและมีความเปนที่ดี
คนพิการไดรับสวัสดิการและ
มีความเปนอยูที่ดี
ผูปวยเอดสไดรับสวัสดิการและ
มีความเปนอยูที่ดี
คนชรามีความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

กลุมผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
มีกิจกรรมรวมกัน
ทุกครัวเรือนไดรับขอมูลขาวสาร
ทุกครัวเรือนไดรับขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

คณะกรรมการหมูบาน ประชาคม
หมูบาน240 คน ไดรับการอบรม
ชุมชน/หมูบานปลอดยาเสพติด
ชุมชนเข็มแข็งหมูบานปลอด
ยาเสพติด
ไดรับทราบปญหา ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะตางๆของประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
5.1 ใหบริการสาธารณแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

12 ขยายเขตเสียงตามสายและหอกระจายขาว
13 ปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายขาว
14 ปรับปรุงซอมแซมศูนยประชาสัมพันธ
15 สนับสนุนการจัดทําประชาคม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร
เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในรูป
ประชาคม
16 กอสรางศาลาอเนกประสงคภายในเขต
เพื่อใหประชาชนภายใน ม.1 - 21
ตําบลหวยกระเจา
มีสถานที่ประชุม/แสดงความคิดเห็น
17 ปรับปรุงซอมแซมศาลาอเนกประสงค
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุมและ
ภายในเขตตําบลหวยกระเจา
แสดงความคิดเห็น
18 โครงการสงเสริมสานสัมพันธครอบครัว
เพื่อสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว
19 โครงการเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชนและ และดูแลความสงบเรียบรอยภายใน
สถานที่ราชการแบบบูรณาการ
ชุมชน
20 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของตําบล
เพื่อจัดกิจกรรมตางๆใหแกเด็กและ
หวยกระเจา
เยาวชนภายในตําบลหวยกระเจา
21 ตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการ
เพื่อตรวจเยี่ยมสุขภาพแกผูสูงอายุและ
ผูพิการโดยเปนการทํางานบูรณาการ
และเชิงรุก

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ขยายเขตเสียงตามสาย ม.1 - 21
ปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 1 –21

100,000.- 100,000.- 100,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

แหง
แหง

ประชาชนรับรูขาวสารทันเหตุการณ
ประชาชนรับรูขาวสารทันเหตุการณ

กองชาง
กองชาง

ปรับปรุงศูนยประชาสัมพันธ
จัดทําประชาคมหมู 1 – 21

50,000.60,000.-

50,000.60,000.-

แหง
ครั้ง

กองชาง
สํานักปลัด

กอสรางศาลาอเนกประสงคม. 1- 21
ตามแบบแปลนที่ ทต. กําหนด
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคตามแบบ
แบบแปลนที่ ทต. กําหนด
จํานวนครอบครัว 50 ครอบครัว
จัดชุดออกตรวจตามชุมชนตางๆ รวม
กับหนวยงานราชการ,ผูนําหมูบาน
ในเวลากลางคืน
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของตําบล
หวยกระเจา
ผูสูงอายุและผูพิการภายในตําบล
หวยกระเจา

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แหง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แหง

50,000.- 50,000.- 50,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง
ครั้ง

ประชาชนรับรูขาวสารทันเหตุการณ
ชุมชนเข็มแข็งมีสวนรวมในรูป
ประชาคมหมูบาน
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น
ชุมชนมีความปลอดภัยและเขมแข็ง

50,000.-

50,000.-

50,000.-

แหง

สํานักปลัด

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

เด็กและเยาวชนมีความกลาแสดงออก
ทางความคิด/กลาแสดงออก
ผูสูงอายุและผูพิการภายในตําบล
หวยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง

50,000.60,000.-

กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ภายในเขต
ตําบลหวยกระเจา

2 จัดหาเครื่องยังชีพ ยารักษาโรค
3 จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดทําโครงการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบภัย
5 ฝกทบทวนความรูแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
6 ปรับปรุงซอมแซมศูนย อปพร.ทต.
หวยกระเจา
7 โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทา สาธารณภัยศูนย อปพร.ทต.หวยกระเจา

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไข
ปญหากับผูประสบภัย

เพื่อชวยเหลือแกผูประสบภัยตางๆ
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไข
ปญหากับผูประสบภัย
เพื่อทบทวนความรูแก อปพร. ทําให
การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให อปพร. มีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อให อปพร. มีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนในเขตตําบล
หวยกระเจาที่ประสบภัย ดังนี้
- ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
- ชวยเหลือผูประสบวาตภัย
- ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
- ชวยเหลือผูประสบภาวะภัยแลง
- ชวยเหลือผูประสบภาวะภัยหนาว
ประชาชน/เยาวชน หมูที่ 1 – 21
ประชาชน/เยาวชน หมูที่ 1 – 21

ครั้ง
500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประชาชนหมูท1ี่ – 21 ที่ประสบภัย

500,000.- 500,000.- 500,000.-

ครั้ง

สมาชิก อปพร.ศูนย ทต.หวยกระเจา

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

ปรับปรุงซอมแซมศูนย อปพร.ทต.
หวยกระเจา
ซักซอมแผนปองกันการเกิดภัยพิบัติ
ตางๆ ในเขตตําบลหวยกระเจา

70,000.-

70,000.-

100,000.- 100,000.- 100,000.-

500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

70,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ
ทันทวงที

สํานักปลัด

ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ครั้ง

ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ
ทันทวงที
สมาชิกอปพร.ศูนย ทต.หวยกระเจา
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อปพร. สามารถปฏิบัติหนาที่ทันทวงที

ครั้ง

อปพร. สามารถปฏิบัติหนาที่ทันทวงที

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
5.3 พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2 ปรับปรุงบอกําจัดขยะ
3 ปรับปรุงซอมแซมรถยนตเก็บขยะ
4 จัดทําแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน
5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6 จัดซื้อถังขยะ
7 โครงการสงเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
และสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
และสิ่งแวดลอม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ
เพื่อปองกันการบุกรุกที่ดิน สาธารณะ

จัดเก็บขยะมูลฝอย หมูที่ 1 - 21

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

ปรับปรุงกําจัดขยะของ
ทต.หวยกระเจา
ปรับปรุงซอมแซมรถยนตเก็บขยะ
จัดทําแนวเขตที่ดิน ม.1 - 21

150,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

คัน
แหง

เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความ
สําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนมีภาชนะในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมภายในเขตตําบล
หวยกระเจา
หมูที่ 1 - 21 ตําบลหวยกระเจา

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

100,000.-

-

-

ใบ

จัดกิจกรรมภายในเขตตําบลหวยกระเจา 100,000.หมูที่ 1 - 21 ตําบลหวยกระเจา

-

-

ครั้ง

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
มีความเปนอยูที่ดี
บอกําจัดขยะไดมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองชาง

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
กองชาง
ที่ดินสาธารณะมีแนวเขตแนนอน
สํานักปลัด/
ไมมีการบุกรุก
กองชาง
ประชาชนตระหนักถึงทรัพยากร
สํานักปลัด
และสิ่งแวดลอม
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
กองชาง
เกิดความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
สํานักปลัด
มีความเปนอยูที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา ทต.
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 อบรมพัฒนาการเมืองคณะผูบริหารสมาชิก
สภา ทต.
2 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ทต.
เพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงานเทศบาล
และ พนักงานจาง

อบรมคณะผูบริหารและสมาชิก
สภา ทต.
อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

3 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี

เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ
ภาษี
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ทต. กํานัน ผูใหญบาน
ผูนํากลุมตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอราชการ
ไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ฝกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง
จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน

500,000.-

ครั้ง

4 โครงการอบรมศึกษาดูงาน

5 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน
6
7
8

9

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การใหบริการประชาชนของทุก
กองราชการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน พัฒนาสภาพจิตใจใหกับประชาชน อบรมตัวแทนหมูบานจํานวน 100 คน
โครงการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง
งานใหมีประสิทธิภาพ
พนักงานจาง
โครงการวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีและ พนักงานเทศบาล/ลูกจาง
แกพนักงานและลูกจางทต.หวยกระเจา ประกาศเกียรติคุณแกพนักงานและ จํานวน 45 คน
ลูกจาง
โครงการสนับสนุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน พนักงานเทศบาล ทต.หวยกระเจา

-

-

300,000.- 300,000.- 300,000.-

ครั้ง

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง

30,000.50,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง
ครั้ง

35,000.-

35,000.-

35,000.-

ครั้ง

260,000.-

-

-

ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

คณะผูบริหารสมาชิก ทต.ไดรับ
ความรูและแนวทางในการบริหารงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ไดรับความรูและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง รวดเร็ว
นําความรูที่ไดมาพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชนของ
ทุกกองราชการ
ประชาชนมีสภาพจิตใจที่ดี
เพื่อสรางความสามัคคีแก
พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ/ความสามัคคี
แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง

สํานักปลัด

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

กองคลัง

สํานักปลัด

กองคลัง
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภา ทต.
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

10 คาตอบแทนตางๆ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

5,000,000.-

-

-

ราย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ

ทต.
หวยกระเจา

450,000.-

-

-

ราย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ

ทต.
หวยกระเจา

2,000,000.10,000.45,000.-

-

-

ราย
ราย
ราย

994,520.550,000.200,000.-

-

-

ราย
ราย
ราย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
เกิดการมีสวนรวมในการรับฟง/
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ทําใหทราบขอมูลในการบริหาร

ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
ทต.
กองคลัง

11 คาประกันสังคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให - เงินเดือนและคาครองชีพชั่วคราว
เกิดประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมาย พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
และสรางขวัญกําลังใจตอผูปฎิบัติงาน เทศบาลตําบลหวยกระเจา
- เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
พิเศษคณะผูบริหาร พนักงาน/
ประธานสภา รองประธานสภา
- คาตอบแทนคณะผูบริหาร สท.
- คาเบี้ยประชุม
- คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- คาตอบแทนอื่นอันเปนประโยชนฯ
- คาเดินทางไปราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
พนักงานจาง ทต.หวยกระเจา

12 คาชวยเหลือรักษาพยาบาล

เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

คณะผูบริหารและพนักงาน

390,000.-

-

-

ราย

13 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

คณะผูบริหารและพนักงาน

30,000.-

-

-

ราย

14 คาเชาบาน

เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

พนักงานเทศบาล

81,000.-

-

-

ราย

15 คารับรองและพิธีการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให การจัดรับรองและงานพิธีการ
ประชาชนและรับรองคณะศึกษาดูงาน รับรองประชาชนและคณะศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน สนับสนุนสมาคมเทศบาล

336,600.-

-

-

ครั้ง

20,902.-

-

-

ครั้ง

16 โครงการสนับสนุนสมาคมสันนิบาต

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.2 การเผยแพรขอมูลขาวสาร การใหความรูกับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่นตนเอง
2 ประชาสัมพันธในการบริหาร ทต.
เพื่อใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ ทต.
3 สนับสนุนศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
4 อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่
เพื่อใหประชาชนเขาใจในสิทธิ หนาที่

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบปละ 1 ครั้ง
อุดหนุนศูนยประสานแผน
จัดอบรมประชาชน จํานวน 100 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง

60,000.-

60,000.-

60,000.-

ครั้ง

50,000.40,000.-

50,000.40,000.-

50,000.40,000.-

ครั้ง
ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความตระหนักในการมี
สํานักปลัด
สวนรวมพัฒนาชุมชน
ประชาชนทราบการดําเนินงานของ ทต. สํานักปลัด
การบริหารงานของศูนยมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
ประชาชนเขาใจในสิทธิหนาที่
สํานักปลัด
ตามระบอบประชาธิปไตย

6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในตําบล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมการประชุมประชาคมหมูบานตําบล เพื่อใหประชาชนเขาใจการประชาคม สงเสริมการทําประชาคมหมูบานตําบล
2 จัดกิจกรรมรักษทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนเกิดความรักษทองถิ่นตนเอง
จัดกิจกรรมรักษทองถิ่น
3 สงเสริมใหประชาชนเขารวมฟงการประชุม ใหประชาชนเขารวมฟงการประชุม สงเสริมใหประชาชนเขารวมฟง
สภา ทต.
สภา ทต.
การประชุมสภา ทต.ทุกครั้ง
4 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหทต.มีแผนยุทธศาสตรการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน พัฒนาแผนพัฒนาสามปและแผนการ แผนพัฒนาสามป และแผนการ
ประจําปทต.
ดําเนินงาน ประจําปทต.
ดําเนินงานประจําป ตามระเบียบ
เพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับบริการ สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
5 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของทต
ของทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

50,000.10,000.20,000.-

50,000.10,000.20,000.-

50,000.10,000.20,000.-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

30,000.-

ครั้ง

30,000.-

30,000.-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเห็นความสําคัญการทํา
ประชาชนรักษทองถิ่นตนเอง
ประชาชนเขารวมฟงการประชุม
สภา ทต.
ทต.มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามป
/แผนการดําเนินงานประจําป

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ผูรับบริการมีความความพึงพอใจ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 สงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
2 ปรับปรุงสํานักงาน
3 วัสดุครุภัณฑตางๆ

4 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสํานักงานพรอมใหบริการ
ประชาชน
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารกิจการบานเมือง
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ทต.

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

ประชาชนทราบระบบบริหาร

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

จัดหาวัสดุครุภัณฑสํานักงาน อาทิเชน
- วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
- วัสดุครุภัณฑไฟฟาวิทยุ
- วัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว
- จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก
- วัสดุครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ขาวสาร
- จัดซื้อโตะทํางาน/เกาอี้บุนวมมีลอเลื่อน
จัดซื้อโตะ/เกาอี้หองประชุมสภา
- จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก/ตู
เอกสาร บานเปด/ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
- จัดซื้อรถจักรยานยนต

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ชิ้น

150,000.- 150,000.- 15,0000.40,000.- 40,000.- 40,000.250,000.- 250,000.- 250,000.50,000.- 50,000.- 50,000.10,000.- 10,000.- 10,000.50,000.- 50,000.- 50,000.-

เครื่อง
เครื่อง
ครั้ง
ครั้ง
ชุด
ครั้ง

อาคารสถานที่พรอมใหบริการ
ไมชํารุดทรุดโทรม
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

- รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็ป 4 ประตู , แค็ป 2 ประตู
- จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา

60,000.50,000.30,000.-

50,000.-

50,000.-

ชุด
ชุด
ใบ

100,000.-

-

-

คัน

1,475,000.-

-

-

คัน

2,300,000.-

-

-

คัน

การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.
หวยกระเจา
กองชาง
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่

โครงการ

5 วัสดุครุภัณฑอื่น ๆ
6
7
8
9
10
11
12
13

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

จัดหาวัสดุครุภัณฑที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
ซอมแซมครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความ
รับผิดชอบของ ทต.
กอสรางบอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ กอสรางบอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ
กอสรางบานพักพนักงานเทศบาล
ใหพนักงานเทศบาลไดมีบานพักใน
กอสรางบานพักพนักงานเทศบาล
พื้นที่ทํางาน
จํานวน 5 หลัง
กอสรางอาคารสํานักงานทต.
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว กอสรางอาคารสํานักงานทต.
เปนระเบียบเรียบรอย
จํานวน 1 หลัง
กอสรางอาคารจอดรถ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว กอสรางอาคารจอดรถ
เปนระเบียบเรียบรอย
จํานวน 1 หลัง
อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร
ซื้อการจางของอปท.ระดับอําเภอ
การซื้อการจางของอปท. ระดับอําเภอ
โครงการอินเตอรเน็ตตําบล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ปรับปรุงโครงการอินเตอรเน็ตตําบล
จัดทําปายประชาสัมพันธเหล็กตะแกรง
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ จัดทําปายประชาสัมพันธขาวสารตางๆ

14 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีทะเบียนฯ
15 โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่
แบบกัลยาณมิตร
16 จัดซื้อเครื่องสูบจายสารเคมี (สารสม)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ชิ้น

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ชิ้น

60,000.-

60,000.-

60,000.-

แหง

1,000,000.-

-

-

หลัง

20,000,000.-

-

-

หลัง

500,000.-

-

-

หลัง

70,000.-

70,000.-

70,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.300,000.-

ครั้ง
แหง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดจางทําแผนที่ภาษี
เพื่อใหบริการประชาชน
รับชําระภาษีประชาชนถึงบาน

700,000.30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง
ครั้ง

การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

102,000.-

-

-

เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสูบจายสารเคมี(สารสม)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาลมีบานพักใน
ทองถิ่นที่ทํางาน
การปฏิบัติงานมีความคลองตัว
เปนระเบียบเรียบรอย
การปฏิบัติงานมีความคลองตัว
เปนระเบียบเรียบรอย
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.
หวยกระเจา
ทต.
หวยกระเจา
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองคลัง
สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง/กองคลัง

กองคลัง
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา ป พ.ศ. 2559 - 2561
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่

โครงการ

17 โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ภานในสํานักงานเทศบาล เชน
การปรับปรุงเว็ปไซตของเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน จายคาไฟฟา ประปา โทรศัพท และ
18 คาสาธารณูปโภค
ใหเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมาย อินเตอรเน็ต
กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน
19 โครงการกอสรางศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนไดรับ
ความรูดานขอมูลขาวสารและ
เปนแหลงคนควาศึกษาหาความรู

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

50,000.-

-

-

ครั้ง

การบริหารงานมีความพรอมและ
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

613,000.-

-

-

ครั้ง

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
เยาวชน/ประชาชนไดมีแหลงศึกษา
คนควาหาความรู

ทต.
หวยกระเจา
กองชาง

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แหง

แบบ ผ. 03/1
รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาตรการ
พัฒนา ของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอสรางถนนคอนกรีต
กวาง 6 ม.
สงเสริมการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมเหล็กสายทุงใหญ เพื่อใหประชาชนไดมี ยาว 7,000 ม.
ระบบเศรษฐกิจ
รอยละของ
การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน เคหะและ ม. 14 บานทุงใหญ
ถนนสําหรับใชในการ หนา 0.15 ม.
21,407,448 21,407,448 21,407,448 21,407,448 ครัวเรือนที่
1 เขตเศษฐกิจพิเศษ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง ชุมชน
ต.หวยกระเจา เชื่อม
คมนาคมไดอยาง
หรือมีพื้นที่ไม
ไดรับประโยชน
และการคา
ที่นาอยู
บานอางหิน ม.8
สะดวกรวดเร็ว
นอยกวา
ชายแดน
ต.วังไผ อ.หวยกระเจา
42,000 ตรม.
กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
เสริมเหล็กสายหนอง
กวาง 4 ม.
ดานสาธารณูปโภค
เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
บัวหิ่ง ม. 4 บานหนอง
ยาว 670 ม.
การพัฒนาดาน สาธารณูปการ เคหะและ
ถนนสําหรับใชในการ
2 เขตเศษฐกิจพิเศษ
บัวหิ่ง ต.สระลงเรือ
หนา 0.15 ม.
โครงสรางพื้นฐาน และโครงสราง
ชุมชน
คมนาคมไดอยาง
และการคา
เชื่อม ม.4 บาน โปงไหม
ไหลทางลงหิน
พื้นฐาน
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ต.หนองประดู อ.เลา
คลุก 0.50 ม.
ขวัญ

1,897,000

1,897,000

1,897,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ประสาน

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
1,897,000 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
กวาง 6 ม. ยาว
เสริมเหล็ก ม.17 บาน เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
2,800 ม. หนา
รอยละของ
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ วังแสนสุข ต.ดอนแสลบ ถนนสําหรับใชในการ
3 เขตเศษฐกิจพิเศษ
0.15 ม. พื้นที่ 10,476,000 10,476,000 10,476,000 10,476,000 ครัวเรือนที่
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน อ.หวยกระเจา เชื่อม
คมนาคมไดอยาง
ไดรับประโยชน
และการคา
ไมนอยกวา
ม.12 บานวังกาบ
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
16,800 ตรม.
ต.รางหวาย อ.พนมทวน

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด กาญจนบุรี

187

แบบ ผ. 03/1
รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาตรการ
พัฒนา ของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สงเสริมการพัฒนา
กอสรางถนนคอนกรีต
เพื่อใหประชาชนไดมี
กวาง 6 ม. ยาว
ระบบเศรษฐกิจ
เสริมเหล็กสายหนอง
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ
ถนนสําหรับใชในการ
4 เขตเศษฐกิจพิเศษ
มะเขือ ม.1 ต.วังไผ
1,500 ม. หนา 5,063,900
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน
คมนาคมไดอยาง
และการคา
เชื่อม ม.13 บานหนอง
0.15 ม.
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ปลอดภัย ต.สระลงเรือ
กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมเหล็กสายบาน เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน เคหะและ ทุงมังกะหรา ม.11
ถนนสําหรับใชในการ
5 เขตเศษฐกิจพิเศษ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง ชุมชน ต.หวยกระเจา เชื่อมตอ คมนาคมไดอยาง
และการคา
ที่นาอยู
บานเขาเขียว ม.9
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ต.บอพลอย

5,063,900

5,063,900

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,842,000

3,842,000

3,842,000

หนวยงาน
ที่ประสาน

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
5,063,900 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

กวาง 6 ม.
ยาว 4,700 ม.
รอยละของ
หนา 0.15 ม. 14,685,800 14,685,800 14,685,800 14,685,800 ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
พื้นที่ไมนอยกวา
28,200 ตรม.

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค
ม.1 บานสระลงเรือ ม.5 เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาดาน สาธารณูปการ เคหะและ บานสระจันทอง
ถนนสําหรับใชในการ กวาง 6 ม.
6 เขตเศษฐกิจพิเศษ
โครงสรางพื้นฐาน และโครงสราง
ชุมชน
ต.สระลงเรือ เชื่อมตอ คมนาคมไดอยาง ยาว 1,352 ม.
และการคา
พื้นฐาน
ตําบลหนองประดู
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
อ.เลาขวัญ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
3,842,000 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด กาญจนบุรี
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แบบ ผ. 03/1
รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาตรการ
พัฒนา ของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ประสาน

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
หมูที่ 10,4,17,16,9
กวาง 6 ม. ยาว
เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
ต.ดอนแสลบ
3,650 ม. หนา
รอยละของ
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ
ถนนสําหรับใชในการ
7 เขตเศษฐกิจพิเศษ
อ.หวยกระเจา เชื่อม
0.15 ม. พื้นที่ 12,744,600 12,744,600 12,744,600 12,744,600 ครัวเรือนที่
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน
คมนาคมไดอยาง
ไดรับประโยชน
และการคา
ม.11 บานหัวเขา
ไมนอยกวา
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ต.รางหวาย อ.หวย
21,900 ตรม.
กระเจา

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
เสริมเหล็ก ม.8 บาน เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
กวาง 6 ม. ยาว
รอยละของ
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ อางหิน ต.วังไผ เชื่อมตอ ถนนสําหรับใชในการ
8 เขตเศษฐกิจพิเศษ
1,500 ม. หนา 5,063,900 5,063,900 5,063,900 5,063,900 ครัวเรือนที่
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน ม.3 บานหนองงูเหลือม คมนาคมไดอยาง
ไดรับประโยชน
และการคา
0.15 ม.
ต.หนองนกแกว
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
อ.เลาขวัญ

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมเหล็กบานไผงาม
ระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน เคหะและ ม.9 ต.หวยกระเจา
9 เขตเศษฐกิจพิเศษ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง ชุมชน เชื่อมตอบานเขาใหญ
และการคา
ที่นาอยู
ม.14 ต.ดอนแสลบ
ชายแดน
อ.หวยกระเจา

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด กาญจนบุรี

กวาง 6 ม. ยาว
เพื่อใหประชาชนไดมี 4,600 ม. หนา
รอยละของ
ถนนสําหรับใชในการ 0.15 เมตร
14,385,200 14,385,200 14,385,200 14,385,200 ครัวเรือนที่
คมนาคมไดอยาง
หรือมีพื้นที่ไม
ไดรับประโยชน
สะดวกรวดเร็ว
นอยกวา
27,600 ตรม.
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แบบ ผ. 03/1
รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาตรการ
พัฒนา ของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สงเสริมการพัฒนา
กสรางถนนคอนกรีต
เพื่อใหประชาชนไดมี
กวาง 6 ม.
ระบบเศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก ม.5 บานนา
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ
ถนนสําหรับใชในการ
10 เขตเศษฐกิจพิเศษ
ใหม ต.วังไผ เชื่อมตอม.7
ยาว 765 ม.
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน
คมนาคมไดอยาง
และการคา
บานหนองเจริญสุข
หนา 0.15 ม.
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ต.สระลงเรือ
กอสรางคอนกรีตเสริม
สงเสริมการพัฒนา
เหล็ก บานทุงประดู
การพัฒนา
เพื่อใหประชาชนไดมี
ระบบเศรษฐกิจ
ม.20 ต. หวยกระเจา
การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน เคหะและ
ถนนสําหรับใชในการ
11 เขตเศษฐกิจพิเศษ
อ.หวยกระเจา เชื่อมตอ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง ชุมชน
คมนาคมไดอยาง
และการคา
บานหนองปลอง ม.11
ที่นาอยู
สะดวกรวดเร็ว
ชายแดน
ต.ดอนตาเพชร
อ.พนมทวน
สงเสริมการพัฒนา
กอสรางถนนลูกรัง ม.8
ระบบเศรษฐกิจ
บานอางหิน ต.วังไผ
การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน เคหะและ
12 เขตเศษฐกิจพิเศษ
เชื่อมตอ ม.2
โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน
และการคา
บานบอเหียง ต.หลุมรัง
ชายแดน
อ.บอพลอย

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,580,600

2,580,600

2,580,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,177,800

8,177,800

8,177,800

หนวยงาน
ที่ประสาน

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
2,580,600 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

กวาง 6 ม. ยาว
ยาว 5,900
รอยละของ
เมตร หนา
18,223,100 18,223,100 18,223,100 18,223,100 ครัวเรือนที่
0.15 ม. หรือมี
ไดรับประโยชน
พื้นที่ไมนอยกวา
35,400 ตรม.

เพื่อใหประชาชนไดมี
กวาง 8 ม. ยาว
ถนนสําหรับใชในการ
6,700 ม. หนา
คมนาคมไดอยาง
0.20 ม.
สะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
8,177,800 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด
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แบบ ผ. 03/1
รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาตรการ
พัฒนา ของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
(อปท.)

แผนงาน

โครงการ

กอสรางถนนคอนกรีต
สงเสริมการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมเหล็ก บานเขา
ระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน เคหะและ ศาลา ม.7 เชื่อมตอ
13 เขตเศษฐกิจพิเศษ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมือง ชุมชน
บานหนองปลอง
และการคา
ที่นาอยู
ม.12 ต.ดอนแสลบ
ชายแดน
อ.หวยกระเจา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กวาง 6 ม. ยาว
เพื่อใหประชาชนไดมี
2,000 ม. หนา
ถนนสําหรับใชในการ
0.15 ม. มี 6,479,300
คมนาคมไดอยาง
พื้นที่ไมนอย
สะดวกรวดเร็ว
12,000 ตรม.

ลงชื่อ........................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ
(นายปราณี ลําเภา)
ปลัดเทศบาลตําบลหวยกระเจา

6,479,300

6,479,300

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ประสาน

ครัวเรือนที่มีการ องคการ
รอยละของ คมนาคม สะดวก
บริหารสวน
6,479,300 ครัวเรือนที่ รวดเร็ว รอยละ
จังหวัด
ไดรับประโยชน
70 ของ
กาญจนบุ
รี
ครัวเรือนทั้งหมด

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการประสานแผนฯ
(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

ตรวจสอบแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ลงชื่อ........................................................
(นางสุรภา รุงอุทัย)
ทองถิ่นอําเภอหวยกระเจา

ลงชื่อ..วาที่รอยตรี.............................................
(ศุภมงคล บูชาถายเทศ)
นายอําเภอหวยกระเจา
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