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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
**************************************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้งของหมูบ่ ้านในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ตาบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
หมู่ที่ 16 บ้านดอน
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
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สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
(ปัจจุบนั เป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551)
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
- โทรศัพท์ 034 – 677 – 285
- โทรสาร 034 – 677 - 286
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบ ป่าเขาเหมาะสาหรับใช้ในการทานา ทาไร่ และการเลี้ยง
สัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนือ้ การเลี้ยงกระบือ และไก่พื้นเมือง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพการณ์ที่ทรัพยากรป่าไม้ถกู ทาลายไปมากมีผลกระทบต่อดุลภาพทางธรรมชาติเกิด
ภาวะอากาศวิปริต ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แห้งแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด ช่วงกลางวันถึงค่าอากาศจะ
ร้อนอบอ้าว ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแห้งแล้ง

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 75 % ลักษณะดินในพืน้ ที่เป็นดินเหนียว
ประมาณ 25 %
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
มีแหล่งน้าสาหรับ อุปโภค-บริโภค จานวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและดาเนินการดาเนินปรับปรุงขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และมีแหล่ง
น้าธรรมชาติดังนี้
อ่างเก็บน้า
2 แห่ง (อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล , อ่างเก็บน้าเขาช่องอินทรีย์)
ประปาเทศบาล 1 แห่ง (จ่ายน้า หมู่ที่ 2,3,4,6)
ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง (หมู่ 1,5,7,8,10,11,12,14,15,17,18)
บ่อบาดาล
13 แห่ง
สระน้า
5 แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้ยืนต้น ผลัดใบ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจามีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออเป็น 2 เขต คือ
เขต 1 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3(บางส่วน) , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6(บางส่วน) , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่10 , หมู่ที่ 14 , หมู่ที่ 17 , หมู่ที่
18 , หมู่ที่ 19
เขต 2 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3(บางส่วน) , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6(บางส่วน) , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่
13 , หมู่ที่ 15 , หมู่ที่ 16 , หมู่ที่ 20 , หมู่ที่ 21
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2.1 เขตการปกครอง
“ห้วยกระเจา” แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองท้องที่ของอาเภอพนมทวน เป็นตาบลที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปลายรัชกาลที่ 6 โดยมีนายปั้น ใคร่ครวญ หรือขุนกระเจนเขต เป็นกานันคนแรกของตาบลห้วยกระเจา ต่อมาได้มี
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537 โดยแบ่งพื้นที่ของอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอห้วยกระเจา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 มีเขตการปกครอง รวม 4 ตาบล ประกอบด้วย
ตาบลดอนแสลบ ตาบลวังไผ่ ตาบลสระลงเรือและตาบลห้วยกระเจา โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยกระเจา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เป็นเทศบาลตาบลหนึ่งในจานวน 2 เทศบาลตาบล
2 องค์การบริหารส่วนตาบล ของอ าเภอห้วยกระเจา จัง หวัดกาญจนบุรี อยู่ท างทิศใต้ข องอาเภอห้วยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,750 ไร่
อาณาเขตของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลวังไผ่ อาเภอห้วยกระเจา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลดอนตาเพชร อาเภอพนมทวน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย

4
แผนที่ตาบลห้วยกระเจา
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรในต าบลห้ว ยกระเจามี จ านวนทั้ ง สิ้ น 8,992 คน แยกเป็ น ชายจ านวน 4,427 คน
หญิง 4,565 คน จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,373 ครัวเรือน แยกเป็น

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

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

บ้านซ่อง
บ้านห้วยกระเจา
บ้านห้วยกระเจา
บ้านดงตาอินทร์
บ้านเขากรวด
บ้านหัวอ่าง
บ้านเขาศาลา
บ้านทัพพระยา
บ้านไผ่งาม
บ้านอุดมสุข
บ้านทุ่งมังกะหร่า
บ้านพยอมงาม
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
บ้านทุ่งใหญ่
บ้านไพรงาม
บ้านดอน
บ้านโกรกสมอ
บ้านโกรกแสลบ
บ้านทุ่งคูณ
บ้านทุ่งประดู่
บ้านดอนสว่าง
รวมทั้งสิ้น

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ครัวเรือน
(หลังคนเรือน)

203
348
372
253
169
394
267
288
229
211
169
172
101
256
175
123
132
157
129
119
159
4,427

208
379
387
241
165
415
285
277
235
224
163
177
111
256
183
117
116
158
153
145
171
4,565

411
727
759
494
334
809
552
565
464
435
332
349
212
512
358
240
248
315
282
264
330
8,992

129
310
389
184
106
429
157
181
141
163
109
97
80
198
116
80
127
112
94
76
95
3,373

(ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
กลุ่มอายุ
ต่ากว่า 18 ปี
18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม

ชาย
881
2,857
689
4,427

จานวนประชากร
หญิง
909
2,809
847
4,565

รวม
1,790
5,666
1,536
8,992
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ตาบลห้วยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านอนุบาลห้วยกระเจา
2. โรงเรียนบ้านซ่อง
3. โรงเรียนบ้านไพรงาม
4. โรงเรียนบ้านเขากรวด
5. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
6. โรงเรียนบ้านทุง่ มังกะหร่า
7. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก

4.1.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดจานวน 11 แห่ง ดังนี้
1. วัดห้วยกระเจา
2. วัดซ้องสาธุการ(วัดบ้านซ่อง)
3. วัดทัพพระยา
4. วัดพยอมงาม
5. วัดไผ่งาม
6. วัดสวนมะม่วง
7. วัดไพรงาม
8. วัดเขากรวด
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษ์ไพบูลย์
- สานักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
สานักสงฆ์ทุ่งใหญ่ราษฎร์บารุง
4.2 สาธารณสุข
ตาบลห้วยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง แบ่งเขตดังนี้
(1) โรงพยาบาลห้วยกระเจาฯดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
1.2 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
1.3 หมูที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
1.4 หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
1.5 หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
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(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทัพพระยา ดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
1.2 หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
1.3 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
1.4 หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
1.5 หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
1.6 หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
(2 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไพรงาม ดูแลพื้นที่ดังนี้
2.1 หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
2.2 หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
2.3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
2.4 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
2.5 หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
2.6 หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
2.7 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
2.8 หมู่ที่ 16 บ้านดอน
2.9 หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
2.10 หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า 100%
4.3 อาชญากรรม
ตาบลห้วยกระเจาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรห้วยกระเจา ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน
มีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลังสาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กบั
ทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทาให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย
4.4 ยาเสพติด
ตาบลห้วยกระเจาประชากรส่ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มี ปัญ หายาเสพติด ในพื้น ที่
พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรห้วยกระเจา คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแส
ผู้กระทาผิดอยู่เป็นประจา ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลัง
สาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทาให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลาดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ ด าเนิ น การด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ด าเนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
และผู้ป่วยเอดส์ รับ ลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ ด็ก แรกเกิด ประสานการรับ
บัตรผู้พิการ

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
- ถนนลาดยาง จานวน 3 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดินสายบ่อพลอย – อู่ทอง หมายเลข 3342
2. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3363 สายดอนแสลบ – ช่องด่าน
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายบ้านซ่อง - พนมทวน
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5.2 การไฟฟ้า
- ชาวบ้านในตาบลห้วยกระเจาที่มีไฟฟ้าใช้ 2,982 ครัวเรือน หรือประมาณ 90%

5.3 การประปา
- จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปาของเทศบาล 2,985 ครัวเรือน

5.4 การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 10 ตู้

5.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
- บึง , หนอง 1 แห่ง(อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล)

5.6 แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและใช้การได้
-

ฝาย
บ่อน้าตื้น
บ่อบาดาล
ระบบประปา
อ่างเก็บน้า
สระน้า

จานวน
3 แห่ง
จานวน 85 แห่ง
จานวน 10 แห่ง
จานวน 15 แห่ง
จานวน
4 แห่ง
จานวน 19 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรตาบลห้วยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างและ
ค้าขาย เป็นต้น
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามครัวเรือนทั้งตาบลมี
ดังต่อไปนี้
ก. ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 4.44 ของจานวนครัวเรือนทั้ง
ตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 95.56 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 2.35
6.1.1 การเกษตรกรรม
ตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 70,756 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่นา
25,533 ไร่
- ที่ไร่
45,223 ไร่
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เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่สาคัญได้แก่
1. ปลูกข้าว
25,533 ไร่
2. ยูคาลิปตัส
2,113 ไร่
3.ปาล์มน้ามัน
950 ไร่
4. ปลูกมันสาปะหลัง 20,789 ไร่
5. ปลูกอ้อย
21,225 ไร่
6. พริก
41
ไร่
7. มันเทศ
105 ไร่
8. งาดา
100 ไร่
9.ยางพารา
410 ไร่
พื้นที่ว่างเปล่า จานวน 2,471 ไร่
6.1.2 การปศุสัตว์
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุก ร แพะ แกะ เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่เนื้อ
ไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้ นเมื อง เคยมีจ านวน 14,943 ตัว ซึ่ง ถือว่าเป็นตาบลที่ มีจานวนโคมากที่ สุดใน
ประเทศไทย
6.1.3 แรงงาน
จานวนประชากรในวัยแรงงานของตาบลห้วยกระเจา พบว่าเป็นแรงงานในครัวเรือนรองลงมา
ได้แก่ แรงงานจ้างมาจากเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตาบลใกล้เคยซึ่งไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
และว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการค้าขาย
รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนแรงงานที่เหลือเป็นแรงงานที่มีการว่างงาน สตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีภาวะในการเลี้ยง
ดูแลทารก ส่วนการเคลื่อ นย้ายออกของแรงงานตาบลห้วยกระเจา ไปยัง ที่ต่าง ๆ ส่วนมากจะไปรับ จ้างในภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นการรับจ้างเป็นช่าง , กรรมกร, งานบ้าน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนย้ายออกทั้งแบบถาวรและ
แบบชั่วคราว
6.1.4 ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตาบลห้วยกระเจา พ.ศ. 2562 มีดังนี้
- ปลูกอ้อย
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
10,000 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกมันสาปะหลัง
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกข้าว
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร่
นอกจากนี้ตาบลห้วยกระเจา มีการเลี้ยงสัตว์จากสถิติการเลี้ยงสัตว์ของตาบลห้วยกระเจา
พ.ศ. 2562 มีดังนี้
- ไก่เนื้อ
ประมาณ
140,063 ตัว
- ไก่พื้นเมือง
ประมาณ
16,897 ตัว
- ไก่ไข่
ประมาณ
37 ตัว
- เป็ดเทศ
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
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6.1.5 รายได้
จากสถิติรายได้การประกอบอาชีพของตาบลห้วยกระเจาใน ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ

2562 มีดังนี้
130,000 บาท/ปี
100,000 บาท/ปี
108,000 บาท/ปี
70,000 บาท/ปี
150,000 บาท/ปี

6.2 หน่วยธุรกิจในเขต ทต.
- ปั๊มน้ามัน
2
แห่ง
- โรงสี
7
แห่ง
- ร้านสะดวกซื้อ 1
แห่ง
- ธนาคาร ธกส. 1 แห่ง
- ธนาคารออมสิน 1 แห่ง
- โรงแรม
1 แห่ง
- ร้านอาหาร
3 แห่ง
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านเกษตรและแหล่งน้า)
(1) บ้านซ่อง หมู่ที่ 1 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,205 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

-

สวน สวน
2.3) ทาไร่

-

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
65 ครัวเรือน
1,560 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
21 ครัวเรือน
550 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
39 ครัวเรือน
1,060 ไร่
4 ครัวเรือน
50 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

กก./ไร่

-

กก./ไร่

-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

10 ตัน./ไร่

8,600 บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

2.9 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(2) บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 2 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,490 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทาไร่

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
65 ครัวเรือน
1,560 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
37 ครัวเรือน
1,235 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
19 ครัวเรือน
570 ไร่
4 ครัวเรือน
125 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

-

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

8,600 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่

- กก./ไร่

1,0 ตัน./ไร่

-

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
900 บาท/ตัน

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

3

ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

3

ตัน/ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(3) บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,555 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

2.3) ทาไร่

สวน

-

.

สวน

-

.

สวน

-

.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
-

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ครัวเรือน
- ไร่
- กก./ไร่
- บาท/ไร่
- บาท/ไร่
43 ครัวเรือน
1,735 ไร่
300 กก./ไร่ 1,980 บาท/ไร่ 6,000 บาท/ตัน
- ครัวเรือน
ไร่
- กก./ไร่
- บาท/ไร่
- บาท/ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- กก./ไร่
- บาท/ไร่
- บาท/ไร่
- ครัวเรือน
ไร่
- กก./ไร่
- บาท/ไร่
- บาท/ไร่
34 ครัวเรือน
840 ไร่
10 กก./ไร่ 8,600 บาท/ไร่
900 บาท/ตัน
- ครัวเรือน
- ไร่
- กก./ไร่
- บาท/ไร่
- บาท/ไร่
29 ครัวเรือน
830 ไร่
3 ตัน./ไร่ 8,600 บาท/ไร่
1,500 บาท/ตัน
6 ครัวเรือน
150 ไร่
12 ตัน/ไร่ 3,650 บาท/ไร่
800 บาท/ตัน
...............ครัวเรือน
................ไร่
..................กก./ไร่ .................บาท/ไร่ ......................บาท/ไร่
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(4) บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4,365 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน สวน
สวน

2.3) ทาไร่

.

-

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
71 ครัวเรือน
1,570 ไร่
- ครัวเรือน
ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
41 ครัวเรือน
1,450 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
35 ครัวเรือน
1,150 ไร่
4 ครัวเรือน
195 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่
-

-

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

บาท/ไร่

-

1,600 กก./ไร่

8,000 บาท/ไร่

1,100 กก./ไร่

16,000 บาท/ไร่

- บาท/ไร่

10 ตัน./ไร่

8,600 บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

- กก./ไร่
3

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(5) บ้านเขกรวด หมู่ที่ 5 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,840 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทา
สวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทาไร่

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
65 ครัวเรือน
1,330 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
43 ครัวเรือน
920 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
42 ครัวเรือน
1,480 ไร่
3 ครัวเรือน
110 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

กก./ไร่

10 ตัน/ไร่
-

กก./ไร่

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่
- กก./ไร่

-

-

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่
-

บาท/ไร่
- บาท/ไร่

8,600 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(6) บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,800 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทาไร่

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
79 ครัวเรือน
1,805 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
23 ครัวเรือน
830 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
35 ครัวเรือน
1,040 ไร่
3 ครัวเรือน
125 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

10 ตัน/ไร่

8,600 บาท/ไร่

-

-

-

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

- บาท/ไร่
900 บาท/ตัน

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(7) บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,718 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทา
สวน

สวน -

.

สวน สวน
2.3) ทาไร่

-

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
59 ครัวเรือน
1,320 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
41 ครัวเรือน
955 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
42 ครัวเรือน
1,390 ไร่
4 ครัวเรือน
13 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300

กก./ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

-

กก./ไร่
10 ตัน/ไร่
-

-

-

บาท/ไร่

บาท/ไร่
บาท/ไร่

8,600 บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

2,100 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(8) บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,915 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทาไร่

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
63 ครัวเรือน
1,475 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
29 ครัวเรือน
1,350 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
21 ครัวเรือน
950 ไร่
5 ครัวเรือน
140 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300

กก./ไร่

-

กก./ไร่

-

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

10 ตัน/ไร่
- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

บาท/ไร่

8,600 บาท/ไร่
-

-

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

900 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

12 ตัน/ไร่

3,000 บาท/ไร่

1,500 บาท/ไร่

12 กก./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(9) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,715 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

2.3) ทาไร่

2.4) อื่นๆ

 ในเขตชลประทาน

จานวน

ครัวเรือน
- ไร่
 นอกเขตชลประทาน 37 ครัวเรือน
1,340 ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
21 ครัวเรือน
 อ้อย
1,245 ไร่
- ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
- ไร่
19 ครัวเรือน
 มันสาปะหลัง
980 ไร่
3 ครัวเรือน
 ยูคาลิปตัส
150 ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

- กก./ไร่
10 ตัน/ไร่

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่
- กก./ไร่

-

-

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่
-

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

8,600 บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(10) บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,780 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทา
สวน

สวน สวน

-

สวน 2.3) ทาไร่

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
32 ครัวเรือน
1,140 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
36 ครัวเรือน
1,340 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
35 ครัวเรือน
1,205 ไร่
5 ครัวเรือน
95 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

บาท/ไร่

-

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

10 ตัน./ไร่

8,600 บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน/ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
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(11) บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 2,892 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

-

สวน สวน
2.3) ทาไร่

.
.

-

.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
27 ครัวเรือน
720 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
37 ครัวเรือน
890 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
35 ครัวเรือน
1,100 ไร่
7 ครัวเรือน
12 ไร่
6 ครัวเรือน
12 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

-

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่
-

กก./ไร่

-

กก./ไร่

บาท/ไร่

-

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่
-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

10 ตัน/ไร่

6,800 บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

3 ตัน/ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร่ 12,500 บาท/ไร่

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(12) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,230 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน
สวน

- .
-

สวน 2.3) ทาไร่

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
19 ครัวเรือน
920 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
39 ครัวเรือน
945 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
25 ครัวเรือน
980 ไร่
2 ครัวเรือน
150 ไร่
21 ครัวเรือน
35 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

6,000 บาท/ตัน

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

10 ตัน./ไร่

6,800 บาท/ไร่

- กก./ไร่

บาท/ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

บาท/ไร่

- บาท/ไร่

ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 กก./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร่

12,500 บาท/ไร่

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

3

-

บาท/ไร่
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(13) บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,638 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

-

.

-

.
-

.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
13 ครัวเรือน
850 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
40 ครัวเรือน
1,450 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
31 ครัวเรือน
1,120 ไร่
6 ครัวเรือน
215 ไร่
1 ครัวเรือน
3 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

กก./ไร่
- กก./ไร่

-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

- บาท/ไร่

10 ตัน./ไร่

6,800 บาท/ไร่

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่

กก./ไร่

-

-

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 กก./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร่

12,500 บาท/ไร่

50,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(14) บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4,535 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

- .

สวน สวน
2.3) ทาไร่

-

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส
 มันเทศ

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
67 ครัวเรือน
1,135 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
22 ครัวเรือน
850 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
75 ครัวเรือน
2,300 ไร่
3 ครัวเรือน
145 ไร่
29 ครัวเรือน
105 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่
-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

กก./ไร่
-

บาท/ไร่

- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

- กก./ไร่

6,800 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

- บาท/ไร่

กก./ไร่

10 ตัน./ไร่

-

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

1.5 ตัน./ไร่

4,300 บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(15) บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,985 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน -

.

สวน สวน 2.3) ทาไร่

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
45 ครัวเรือน
1,040 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
22 ครัวเรือน
850 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
42 ครัวเรือน
1,234 ไร่
42 ครัวเรือน
111 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

300 กก./ไร่

1,980 บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

- บาท/ไร่

- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

10 ตัน./ไร่
-

-

กก./ไร่

6,800 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

25
(16) บ้านดอน หมู่ที่ 16 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 2,275 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

-

.

สวน สวน 2.3) ทาไร่

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
37 ครัวเรือน
1,305 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
22 ครัวเรือน
430 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
16 ครัวเรือน
540 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

30 ตัน./ไร่
-

-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

-

6,000 บาท/ตัน

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

กก./ไร่

10 ตัน./ไร่
-

กก./ไร่

3

กก./ไร่

- กก./ไร่
กก./ไร่

-

บาท/ไร่

6,800 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

3,550 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

บาท/ไร่
บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

บาท/ไร่

- บาท/ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(17) บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,885 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน
สวน
สวน

2.3) ทาไร่

- .
-

.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
31 ครัวเรือน
1,505 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
35 ครัวเรือน
1,305 ไร่
4 ครัวเรือน
75 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

- กก./ไร่
-

กก./ไร่

- บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

10 ตัน./ไร่

6,800 บาท/ไร่

- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

- บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(18) บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 18 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,675 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

2.3) ทาไร่

2.4) อื่นๆ

 ในเขตชลประทาน

จานวน

ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
 นอกเขตชลประทาน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
11 ครัวเรือน
 อ้อย
315 ไร่
- ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
- ไร่
7 ครัวเรือน
 มันสาปะหลัง
120 ไร่
- ครัวเรือน
 ยูคาลิปตัส
- ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

- กก./ไร่
-

-

บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

10 กก./ไร่

6,800 บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

900 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่

,1,500 บาท/ไร่
-

บาท/ไร่
บาท/ไร่
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(19) บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 4,685 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทา
สวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทาไร่

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
31 ครัวเรือน
1,140 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
39 ครัวเรือน
1,900 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
29 ครัวเรือน
1,550 ไร่
2 ครัวเรือน
95 ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

300 กก./ไร่

-

-

บาท/ไร่

1,980 บาท/ไร่

บาท/ไร่

6,000 บาท/ตัน

- กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

-

-

บาท/ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่
กก./ไร่

- บาท/ไร่

10 ตัน./ไร่

6,800 บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน

12 ตัน./ไร่

3,650 บาท/ไร่

800 บาท/ตัน

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่
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(20) บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 มีพื้นทีเ่ พาะปลูกทั้งหมด 3,650 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

 ในเขตชลประทาน
 นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน สวน สวน -

2.3) ทาไร่

.
.
.

 อ้อย
 ไร่ข้าวโพด
 มันสาปะหลัง
 ยูคาลิปตัส

2.4) อื่นๆ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

จานวน
ครัวเรือน
- ไร่
25 ครัวเรือน
1,150 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
29 ครัวเรือน
1,250 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
27 ครัวเรือน
1,250 ไร่
- ครัวเรือน
- ไร่
ครัวเรือน
ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

300 กก./ไร่

1,980 บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

- บาท/ไร่

-

300 กก./ไร่

6,800 บาท/ไร่

-

-

กก./ไร่

-

6,000 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่

900 บาท/ตัน

บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

- กก./ไร่

- บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

1,500 บาท/ตัน
-

บาท/ไร่
บาท/ไร่
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(21) บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 21 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,508 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทา
สวน

2.3) ทาไร่

2.4) อื่นๆ

 ในเขตชลประทาน

จานวน

ครัวเรือน
- ไร่
17 ครัวเรือน
 นอกเขตชลประทาน
550 ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
สวน - .
- ครัวเรือน
- ไร่
5 ครัวเรือน
 อ้อย
125 ไร่
- ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
- ไร่
20 ครัวเรือน
 มันสาปะหลัง
830 ไร่
1 ครัวเรือน
 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก
3 ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

-

-

กก./ไร่

-

บาท/ไร่

300 กก./ไร่

-

บาท/ไร่

- กก./ไร่

-

-

บาท/ไร่

6,000 บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

กก./ไร่

- บาท/ไร่

10 กก./ไร่

6,800 บาท/ไร่

900 บาท/ไร่

1,000 กก./ไร่

3,000 บาท/ไร่

30,000 บาท/ไร่

3 ตัน./ไร่

3,550 บาท/ไร่

1,500 บาท/ไร่

1.5 ตัน./ไร่

12,500 บาท/ไร่

50,000 บาท/ไร่

กก./ไร่

บาท/ไร่

บาท/ไร่

-

บาท/ไร่
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
(1) บ้านซ่อง หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,220 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
10
0
50
0
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ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
90
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง




-

หมายเหตุ บ้านซ่อง หมู่ที่ 1 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม

0
20
0
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(2) บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,490 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2) 4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระเก็บน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
1
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
1
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
10
0
50
0





-

-
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ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
90
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง





-

0
20
0
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(3) บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,555 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
7
6.1) บ่อน้าตื้น.
1
6.2)
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

























0
10





95

-

-

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




-

0
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(4) บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,365 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
7
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
3
1
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
1
3
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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95

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
50
65
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง






-
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(1) บ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,840 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
0
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2) .
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
1
5
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
1
5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
10
0
50
0





0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
90
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง






-

0
20
0
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(6) บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,800 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
0
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2) .
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

-

-

-

-

1

1

1
-

1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
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0
90
0
50
0





0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
80
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

-




-
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(7) บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,718 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2).
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
1
5
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
2
1
5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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0
0
0
50
0





-

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
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-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง
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(8) บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,220 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

3
1

1

1

1

-

-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
50
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
3
-

ทั่วถึง






-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(9) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,715 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
1
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
1
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
10
50
0







95
ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




-

หมายเหตุ บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม

0
20
0
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(10) บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,780 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

-

-

4
1
-

4
1
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง

-

-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

0
20
0




-

หมายเหตุ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม

80
35
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(11) บ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,892 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อบาดาลสาธารณะ
2.บ่อน้าตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
5
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

-

-

-

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง





-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านทุง่ มังกระหร่า หมู่ที่ 11 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม

42
(12) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,230 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

3
5
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
3
5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง





-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(13) บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,638 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

-

-

5
-

5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
50
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

-



-

0
0
0

หมายเหตุ บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(14) บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,535 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

1
4
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
1
4
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
10
60
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง





-

0
0
0

หมายเหตุ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(15) บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,985 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
4
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
2
4
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
50
65
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง





-

0
0
0

หมายเหตุ บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(16) บ้านดอน หมู่ที่ 16 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,275 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

1

1

12
-

12
-

1

1

-

-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













20
0













0
40
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
40
70
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง






-

หมายเหตุ บ้านดอน หมู่ที่ 16 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(17) บ้านโกรกแสมอ หมู่ที่ 17 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,285 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

3
1
-

3
1
-

8

8

-

-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
80
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
30
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง






-

0
0
0

หมายเหตุ บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(18) บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 18 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,675 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)

-

-

3
-

3
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง

-

-

-

80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง

0
20
0



-

หมายเหตุ บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 18 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(19) บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,685 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
5
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
2
5
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง





-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(20) บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,650 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

2
6
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
2
6
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
80
60
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง






-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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(21) บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 21 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,508 ไร่ มีแหล่งน้าทางการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


ลาดับ
ความสาคัญ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
4
2. ห้วย/ลาธาร
1
3. คลอง
3
4. หนองน้า/บึง
2
5. น้าตก
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
4
2. อ่างเก็บน้า
2
3. ฝาย
3
4. สระ
1
5. คลองชลประทาน
5
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) บ่อน้าตื้น.
6.2)
.
4. แหล่งน้า
จานวนแห่ง
1.บ่อดาลสาธารณะ
2.บ่อตื้นสาธารณะ
3.ประปาหมู่บ้าน(อปท.)
4.อ่างเก็บน้า/สระน้า
5.แหล่งน้าธรรมชาติ
6.อื่นๆระบุ

6
-

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
799 มิลลิเมตร

ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ใช้ได้(แห่ง)
6
-

ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ













10
0













0
0
0
80
0

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
80
-

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)
-

ทั่วถึง



-

0
20
0

หมายเหตุ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 น้าที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อย
ละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ดังนี้
- วัด จานวน 11 แห่ง ได้แก่
1. วัดห้วยกระเจา
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 3
2. วัดซ้องสาธุการ(วัดบ้านซ่อง) ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 13
3. วัดทัพพระยา
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 8
4. วัดพยอมงาม
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 12
5. วัดไผ่งาม
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 9
6. วัดสวนมะม่วง
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 18
7. วัดไพรงาม
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 15
8. วัดเขากรวด
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 5
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 7
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 7
11. วัดพงษ์ไพบูลย์
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 11
- สานักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
สานักสงฆ์ทุ่งใหญ่ราษฎร์บารุง

ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 14

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ตาบลห้วยกระเจามีงานประเพณีสาคัญ ประกอบด้วย งานทาบุญประจาปีอาบน้าไม้เท้า จัดขึ้นทุกวัน ขึ้น
1 ค่า เดือน 6 ไทยของทุ กปี และการจัดงานประเพณีในวันส าคัญ ต่าง ๆ ได้แก่ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา
วันสงกรานต์

9. ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจามี ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
ภูเขา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหิน รวมถึงการขุดตักดินลูกรังในเขตพื้นที่หลายแห่ง
-

10. อื่นๆ
10.1 มวลชนจัดตัง้
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 รุ่น 103 คน
- อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น 200 คน
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10.2 ศักยภาพในตาบล ศักยภาพของเทศบาลตาบล
(1) จานวนบุคลากร
จานวน 75
คน
1.1 ข้าราชการการเมือง
จานวน 17
คน
1.2 ข้าราชการประจา
จานวน 58
คน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดเทศบาลตาบล
23
ตาแหน่งในกองคลัง
11
ตาแหน่งในกองช่าง
15
ตาแหน่งในกองการศึกษา
9
(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร (สมาชิก ทต.และพนักงานเทศบาล)
ประถมศึกษา
4
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
25
อนุปริญญา
1
ปริญญาตรี
34
ปริญญาโท
9
(3) รายได้ของเทศบาลตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน
60,125,560.34
รายได้ที่เทศบาลตาบลจัดเก็บเอง
4,281,947.96
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
22,172,434.38
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
33,671,178.00
รายได้ที่ ทต. หาได้เอง
-

แยกได้ดังนี้
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10.3 ศักยภาพชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุม่ ของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
21 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
21 กลุ่ม
2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
เป็นพื้นที่ที่สามารถทาการเกษตรได้อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ปลูกมันสาปะหลัง
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงจึงเกิดปัญหาน้าท่วมน้อย ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว
สามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ และรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๔

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80) สรุปย่อได้ ดังนี้

๑. ความเป็นมา...

๕๕
๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อ จัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป ประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ กระทรวงและแผนพัฒ นารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทาให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุก คามที่ต้องบริห ารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ ทั ศน์เศรษฐกิ จ
ของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า
ฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวั ตน์
และความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ ง มี ปั ญ หาความเหลื่ อมล้าทางด้า นรายได้ ร ะหว่ า ง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เ ทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและ
แรงขับเคลื่อน

๕๖
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิ ดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ
ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มคี วามผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิ ตอล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิ จขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิ ตอล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทา
ให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอก
ที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและ
ท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อ นไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ อนาคตของเศรษฐกิ จไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖1 – ปี ๒๕80 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
สาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเ ทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

๕๗
นอกจากนั้น ยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สงั คมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สาคัญ สาหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทาให้ป ระเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่ สู งขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่
ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับ สูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม ประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดใน
ปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น
๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลาดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วย
ทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น
และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุม่ ต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สาคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออม
ไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิ จ มี สั ด ส่ ว นภาคการค้ า ระหว่ า งประเทศต่ อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว่ า เศรษฐกิ จ ภายในประเทศมาก
จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า

๕๘
โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
การดาเนินงานเพื่ อการพั ฒนามั ก ขาดความต่อเนื่องประสิท ธิภาพต่า ขาดความโปร่ง ใส และขาดความรับ ผิดชอบ
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ สติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้า
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัย
ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ ขณะที่ ความเหลื่อ มล้าและความแตกแยกในสัง คมไทยยังเป็นปัญ หาที่ ท้าทายมาก รวมทั้ งปัญ หาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่ง ผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญ
ยิ่ง ต่อการพัฒ นาประเทศ ก าลัง คนในวัยเด็ก และวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูง อายุจ ะเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่ง ผล
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูป แบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้น
ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิ ดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็น
ที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวั ตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยทีป่ ระเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่ อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีก ารบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้อง
หยั่ง รากลึก ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง โครงสร้างเพื่อแก้ จุดอ่อนและควบคู่ไปกั บการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็ง
ของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์
ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหาความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากร
จะเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็ง และเป็นจุดอ่ อ นที่ จ ะต้อ งเผชิญ และผสมผสานกั บ ปัจ จัยภายนอกและก่ อให้เ กิ ดทั้ ง โอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น
จาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ

๕๙
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้ อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบ ทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จและสังคม
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิต
การทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้องอาศั ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกั น
อย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่
กาหนดไว้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่ างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์
ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนาไปสู่การกาหนดตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสั งคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีป ระสิท ธิภาพในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาไปในทิ ศทางที่ สอดคล้องกัน การดาเนินการ
มีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริห ารราชการแผ่นดินของฝุายบริห ารจึง ให้ความสาคัญกั บ นโยบายพรรคการเมื อง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมือ่ มีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เปูาหมายที่ เ ป็นที่ ยอมรับ ร่วมกั นและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุท ธศาสตร์ชาติ” ซึ่ง ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้ห ลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เ กิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญ หาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่ อมล้า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทาให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ

๖๐
คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรู ปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็น มนุ ษย์ ความเจริญ เติ บ โตของชาติ ความเป็น ธรรมและความอยู่ดีมี สุข ของประชาชน ความยั่ง ยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

๖๑

๖๒
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูอ่ นาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง ยุท ธศาสตร์ชาติที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒ นาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่ าเทียมกั นทางสังคม (๕) ยุท ธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกั บ สิ่งแวดล้อม และ
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสาคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไป
สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพั ฒนาปัจจัยเชิงยุท ธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติก ส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ

๖๓
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่สว่ นบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสูก่ ารทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพั ฒนาอาชีพที่เ ข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับ ภูมิ ภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากั บนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

๖๔
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับ พื้นที่ ให้มี ความสอดคล้องกั นตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุท ธศาสตร์ชาติจ ะใช้เ ป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุ ทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

๖๕
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้ งมี กลไกในการก ากับ ดูแล บริห ารจัดการและการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปขี องเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสี่ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทาแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๖๖
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมทีม่ ีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปี ระสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่ างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง ต้องอาศัยการผลิตที่ มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพั ฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒ นาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิ จ
และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไ ข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริ หารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ
๒๕๔๐ แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็ง แกร่ง โดยเฉพาะเมื่ อเที ยบกั บประเทศที่ มี ร ะดับ การพัฒ นาในระดับ ใกล้เ คียงกันอย่างไรก็ ตาม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้ ในระยะ
ที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้ อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลาดับ
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ
ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากั ด ยังไม่สามารถ พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้าน
บุคลากรและการบริห ารจัดการ รวมทั้ ง กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การบริห ารจั ดการด้านโครงสร้างพื้ นฐานยัง ขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
ข้อจากัดต่อการทาธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการ
ดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร

๖๙
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖
โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี การศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่ คุณภาพการศึก ษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี แนวโน้มดีขึ้นเล็ก น้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่ า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มี โอกาสเข้าถึงการศึก ษาระดับปริญญาตรีม ากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึ งการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
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(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลีย้ งดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้ม แข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้ งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชี วภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญ หาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัดในการนาไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพ ยากรที่ ดินของประเทศยังไม่มี ประสิท ธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
กาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนาเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนาเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพ ยากรน้ ายั งมี ส่ว นที่ไ ม่ส ามารถจั ด สรรได้ต ามความต้ องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าทาธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มอี ยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ
๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
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หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญ หาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามั น
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่ มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการ
ดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิ ถีการดารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญ กับเรื่องธรรมาภิบ าลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผ ลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีร ะบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครือ่ งมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒ นาการกากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลู้ งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสูก่ ารยอมรับ
ในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบีย บบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กาหนดนโยบายเพื่อ ให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้ง นี้ก ารปฏิรูป ระบบราชการที่เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๒ จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทาให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖
ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า
การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริ ตเชิ งนโยบายและผลประโยชน์ ทับซ้ อนเป็ นอย่ า งมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)

๗๕
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้ส มมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กาลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทาให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สงู อายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกาลังแรงงาน
ทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้ มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี

๗๖
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี โอกาส
และรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้ วามเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเที ยม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทาให้
จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชนหรือองค์ก รใดที่ ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เ งินแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุง ประสิทธิภาพกลไกการพัฒ นาทั้งประเด็นธรรมาภิบ าล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
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๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒ นาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมี การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลีย่ นกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มงุ่ เน้นให้ความสาคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม มากขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามาซึ่งโอกาสที่
สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้ม ข้นในการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒ นาตนเองไปสู่ร ะดับการผลิตที่ สูง ขึ้นทั้ง การผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เ กิ ดการเคลื่อ นย้ายเงินทุ น แนวโน้ม ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิ ภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่ งทุ นและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ แบบทั่วถึง
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

๗๘
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อ นไหลของกระแสวั ฒนธรรมโลก ความก้ า วหน้ า ในการติ ดต่ อ สื่อ สาร
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติม
ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและ
สัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของมนุษย์ก รณีที่ เ กิ ดโรคระบาดใหม่ เกิ ดความเสี่ยงต่อการสูญ เสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนว
ปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน
และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ
พัฒ นาที่ ยั่ง ยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สงั คมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน

๗๙
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุ นของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ป ริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้ส นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่วงวัยมี ความมั่ นคงทางด้านเศรษฐกิ จ และสัง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๘๐
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มแี บรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๘๑
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สญ
ู เสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของ
คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์
พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง ทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้ องถิ่นและกิจ กรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่ง เสริม การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่ องเที่ ยว
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิส ติก ส์ เชื่อ มโยงเศรษฐกิ จ ดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุ นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริ บทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศู นย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริก ารสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ ง ส่งเสริม การให้ความส าคัญ กั บ มิติสุขภาพในทุ กนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เ หมาะกั บ วัย และการพัฒ นาระบบการดูแลผู้สูง อายุในรูป แบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อ ยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมื องน่าอยู่
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืน้ ที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน
และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้นา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริ โภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุ นเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่ มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๘๔
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลัง งานและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ให้ความสาคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม
เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

๘๕
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง(กลุ่ม 1)
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศเทศบาลตาบลห้วยกระเจานั้นตั้งอยู่ภาคกลาง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาล
มีความสัมพันธ์กั บแผนพัฒ นาภาคกลางตอนล่าง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่ องเที่ยว การค้าการลงทุ น
การพัฒนาคนให้มี สุขภาวะดีทั้ง ร่างกาย จิตใจและสติปัญ ญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรื อน มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟื้นฟูท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูร ณ์
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุ ก จัง หวัด ทั้ ง ๔ ภู มิ ภาคขึ้น เพื่ อ สนั บ สนุ นจัง หวัดและกลุ่ม จั ง หวั ดให้ส ามารถใช้เ ป็ นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่ สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เ หมาะสม การพัฒนาที่ สมดุล ดังนั้นจึง
กาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่ น พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ แม่ ส อด-สุ โ ขทั ย -พิ ษ ณุ โ ลก-ขอนแก่ น -มุ ก ดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิ จ พื้ น ที่
อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

๘๖
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิ จเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโ ลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย-อุดรธานี ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรัก ษาสมดุลของระบบนิเ วศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตอนล่าง
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทราวารดี
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาส่งเสริมการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินค้าชุมชนและ
ภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเน้นวิทยาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
กลยุทธ์การพัฒนา
1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้า
และบริการ
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

๘๗
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทราวารดี
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง
กลยุทธ์การพัฒนา
1. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด
3. ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมสินค้า
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ชองที่ระลึก
4. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม และสร้างเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว
5. อานวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาส่งเสริมการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
1. พัฒนาระบบอานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
2. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อการส่งออก
5. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
6. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และ
ผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสินค้าชุมชนและ
ภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเน้นวิทยาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
1. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม
2. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ชุมชน(Small Batch)
3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าเชิงนวัตกรรม
4.ส่งเสริมความรู้และความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการทางานเชิงนวัตกรรม
6. พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยน
เป็นประเทศไทย 4.0

๘๘
วิสัยทัศน์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
“ศูนย์กลางสินการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง
อารยธรรมทวารวดี การค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสูเ่ อเชีย ”
เป้าประสงค์รวม
“เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยงั่ ยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)”
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี มุ่งเป็น
1. เกษตรปลอดภัย
2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. การค้าชายแดน
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การค้าชายแดน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
(นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี) ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทัง้
๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลได้
จัดทาแผนพัฒนาโดยสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กาญจนบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ความสัมพั นธ์ กับแผนพัฒนาจัง หวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้น ระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมารฐานสากล
เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน
วิสัยทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง”

๘๙
เป้าประสงค์รวม
๑. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการดารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดระบบผังเมือง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมา
ประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี
๒. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทัง้ ระบบ และมีความปลอดภัย
๓. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจรอย่าง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม กาหนดผังพื้นที่การเกษตร(Zoning)อย่าง
เหมาะสม
๔. จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ ระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจ ฐานรากในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดทีเ่ ชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่นสี่ปีของเทศบาลมี ความสัมพันธ์กั บ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจัง หวัด กาญจนบุรี โดยมุ่ ง เน้นพัฒ นาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ ด้านการศึก ษา
การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑) การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
๑.๒) การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าชายแดน และการค้าสู่สากล
๑.๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑) การคมนาคมและขนส่ง
๒.๒) การส่งเสริมสนับสนุนและบารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๒.๓) การผังเมือง
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
๓.๑) การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
๓.๒) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๓.๔) การสาธารณสุข
๓.๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๖) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.7) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๙๐
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑) การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒) การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษ
๔.๓) การกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู รวม
๔.๔) การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร
๔.๕) การพัฒนาแหล่งน้า
๔.๖) ปัญหาสัตว์ปุาบุกรุกพื้นที่การเกษตร
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๕.๑) การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๕.๒) การส่งเสริม อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
๕.๓) การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๖.๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๖.๒) การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุทรัพย์สินสาหรับปฏิบัติงาน
๖.๓) การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกในการทางาน
๖.๔) การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๕) การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตร ปศุสัตว์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต
บริหารงานมีประสิทธิภาพ ”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.2 พัฒนาแหล่งน้า/ระบบประปา
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟูา โทรศัพท์
1.4 ผังเมือง

๙๑
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านปศุสัตว์
2.3 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.2 พัฒนาด้านกีฬา
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากร การศึกษา
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและการ
สงเคราะห์
5.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
6.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
6.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
สิทธิ และเสรีภาพ
6.3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกร่วมกันของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.4 พัฒนาสถานทีป่ ฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓ เป้าประสงค์
๑) การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
๒) พัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์ และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
๓) อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
๔) พัฒนาด้านกีฬา การศึกษา และพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
๖) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีการบริหารตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

๙๒
๒.4 ตัวชี้วัด
๑) ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
2) ในเขตเทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
3) ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาด้านการเกษตร ปุสัตว์ เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 10
4) ในเขตเทศบาลมีสง่ เสริมสนับสนุนอาชีพ และมีรายได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
5) ประชาชนมีความร่วมมือ ร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่มากขึ้นร้อยละ ๙๐
6) ประชาชนในเขตเทศบาล มีการศึกษาทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการกีฬา ด้าน
สาธารณสุขมากขึ้นร้อยละ ๘๐
7) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
8) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๗) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรกั ษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิม่ ขึ้นร้อยละ ๕
๘) ประชาชนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
๙) การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๒.5 ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ด้านการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกและรวดเร็ว
3) ด้านการได้รับบริการด้านเกษตร และปศุสัตว์ มีความสะดวกและรวดเร็ว
4) ประชาชนมีการศึกษาที่ดแี ละบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
6) มลภาวะและสิง่ แวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๖ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึก ษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พฒ
ั นา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

๙๓
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดย
การอนุรักษ์สืบสานประเพณีต่อ
๙) ปรับ ปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริห ารงานภายในองค์ก ร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกั นภัย และการช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ สาคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทาระบบกาจัดขยะรวม
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
๑) แผนงานงบกลาง
๒) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๔) แผนงานการศึกษา
๕) แผนงานสาธารณสุข
6) แผนงานสังคมสงเคราะห์
7) แผนงานเคหะและชุมชน
8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
11) แผนงานการเกษตร
12) แผนงานการพาณิชย์

๙๔
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1.พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถ
2.พัฒนาแหล่งน้า ระบบประปา
ในการแข่งขัน
3.สาธารณูปโภค ไฟฟูา โทรศัพท์
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบน
คุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
 ยุท ธศาสตร์ ที่ 9 การพั ฒ นาภูมิ ภาค เมื อง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบ บ
เศรษฐกิ จ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และการค้ า
ชายแดน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๙๕

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๙๖

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และอนุรักษ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริม
แข่งขัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาด้ า นศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม

๙๗

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
๑. พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
๒. พัฒนาการด้านกีฬา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓. พัฒนาด้านสาธารณสุข
 ยุท ธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ศักยภาพ ทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้า ในสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

๙๘

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน เพื่อให้เกิดการ  ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้ า ง
พัฒ นาประชากร การศึก ษา สุขภาพอนามั ย ความ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน สวัส ดิก ารและสัง คม  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
สงเคราะห์
ภาคทางสังคม
2. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุท ธศาสตร์ 1 เสริม สร้ างสุข ภาวะ ความมั่ น คง
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

๙๙

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
 ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เสรีภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
3. เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกร่วมกันของ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ประชาชนและชุมชนในตาบล
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
4. พัฒนาสถานที่ปฏิบัตงิ าน เครื่องมือเครื่องใช้และ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุท ธศาสตร์ 1 เสริม สร้ างสุข ภาวะ ความมั่ น คง
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑๐๐

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นสี่ ปีข องเทศบาลได้ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสัง คม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลทาให้ไม่บรรลุตาม แนวทางการ
พัฒนาที่ วางไว้
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
แนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นทีม่ ีลักษณะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา

๑๐๑

1. ปัจจัยภายใน - การวิเคราะห์จุดแข็ง
ข้อ

จุดแข็ง

1

มีเส้นทางการคมนาคมเส้นทางหลายสายที่สามารถผ่านไปยังอาเภอบ่อพลอย และอาเภออู่ทอง
มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะยังมีสภาพที่ยงั ไม่เป็นสังคม
เมืองมาก
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา
ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มีวัดที่เก่าแก่ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการขอขึ้นทะเบียน
โบราณสถานจากกรมศิลปากร ซึ่งในอนาคตมีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดาเนินโครงการต่างๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้สะดวก
ผู้นาท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่าย ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความ
สงบเรียบร้อยภายใน โดยความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านและเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

2
3
4
5
6
7

ปัจจัยภายใน – การวิเคราะห์จุดแข็ง
ข้อ

8
9
10
11

จุดแข็ง

ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก
และนาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
มีเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจาทุกหมูบ่ ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาเหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียง และหน่วยงานราชการ
ซึ่งมีทที่ าการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลห้วยกระเจามีขีดความสามารถในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
โดยสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรณี
เร่งด่วนมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558

๑๐๒

- การวิเคราะห์จุดอ่อน
ข้อ
จุดอ่อน
การรวมกลุม่ องค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหาร
1
จัดการกลุ่มที่ดี
2

แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้าใช้

3

เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมูบ่ ้านเป็นประจาทุกปี

4

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดความถูกต้อง

5
6
7
8

ประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชานาญ และฝีมือแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ จึงไม่สามารถพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้
ขาดความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และติดตลาด
ผู้เสียภาษีในพื้นที่บางราย ขาดจิตสานึกในหน้าที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยภายนอก
- การวิเคราะห์โอกาส
ข้อ

1

2

3
4
5

โอกาส
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ แผ่นดิน มาตรา
77 (3)รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได้เอง โดย
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 272 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัด ทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ
มาตรา 274 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
(4) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอานาจ 6 ด้าน ทาให้ เทศบาลตาบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้างความตื่นตัว และสร้าง
แรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
และร่วมปฏิบัติ โดยกาหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายรัฐ ที่ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มเกษตรตามแนวทฤษฏี ใหม่แบบ
ผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาและ
ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู้”รอบคอบ

๑๐๓

ข้อ
6
7
8
9
10

สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและสานึ กใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
ดาเนินชีวิต
โอกาส
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทาให้ในอนาคตไม่เพียงแต่พัฒนาการจัดเก็บภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการจัด ทาผังเมือง และการจัดทาข้อมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน นามาใช้งานพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกตาแหน่ง
มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
พื้นฐานที่ดีของความร่วมมือของผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และกลุ่ม
องค์กรชุมชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา สามารถพัฒนาความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามมา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง ได้แก่ จังหวัด กรม
ที่สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- การวิเคราะห์อุปสรรค
ข้อ
1
2
3
4

อุปสรรค
สภาพพื้นที่มีความแห้งแล้ง ดินไม่อุ้มน้า ทาให้ประชาชนเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นที่ และเกิดปัญหาภัยแล้งเป็นประจาทุกปี
พื้นที่ทากินของประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเพียงสิทธิ์ในการครอบครองเท่านั้น
สภาพพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านมีความห่างไกลกันมาก และมีหลายหมู่บ้าน ทาให้การพัฒนาโดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
สภาพพื้นที่มีความห่างไกล ทาให้การปฏิบัติงานบางครั้งที่ต้องใช้สัญญาณจากระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ
การปฏิบัติจึงไม่สามารถดาเนินการได้

5

การจัดทาโครงการ/กิจกรรมจากการประชาคมบางครั้งไม่สามารถตอบสนองได้ครบทุกหมู่บ้าน เพราะมีหมู่บ้านที่ต้อง
รับผิดชอบเป็นจานวนมาก และงบประมาณที่จะดาเนินการมีไม่เพียงพอ ทาให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ

6

ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทาให้การขับเคลื่อนในการพัฒนาในด้านต่างๆ ยังไม่เข้มแข็งพอ

๑๐๔
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมิ นสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟูา
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตเทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะมี
ในเขตเทศบาล
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
ต้องการให้ดาเนินการ สะดวกในการสัญจรไป
มา
- ในเขตเทศบาล
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปุวย

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่
โรคระบาด โรคติดต่อ

๑๐๕

ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ในเขตเทศบาล

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ประชากร

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาอออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสร้าง
อาคาร
- ประชาชนบริโภคน้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี

๑๐๖
ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต
๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจาปี
๓. ด้านการวางแผน ๑) ประชาชนไม่มีการ
การส่งเสริมการลงทุน วางแผนในการดาเนินงาน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี

- การวางแผน

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การพาณิชย กรรม

- ร้านค้าแผลงลอย

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๙ ครัวเรือน

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนใน
การทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

๑๐๗
ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การท่องเที่ยว

- การจราจร

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตเทศบาล

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๒) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทรัพย์สินของประชาชน
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

๓) เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งน้าใต้
ดินหรือมีอยู่ลึกมาก ไม่
สามารถนาใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้า
เสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ราคาญ

- ดินและน้าใต้ดิน

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
- ปัญหาเรื่องน้า
จัดหาแหล่งน้าจาก
แหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง
ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน

๑๐๘
ดาน
๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่สืบไป
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
๑

๒
๓
๔

๕

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่

ด้าน
การเศรษฐกิจ

การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
ด้านการพัฒนาการเกษตร
การเศรษฐกิจ
ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ บริการชุมชนและสังคม
ด้านการศาสนา
บริการชุมชนและสังคม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการศึกษาการ บริการชุมชนและสังคม
กีฬาสาธารณสุขและคุณภาพ บริการชุมชนและสังคม
ชีวิต
บริการชุมชนและสังคม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดาเนินงานอื่น
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
บริการชุมชนและสังคม
ชุมชน
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ

๖

รวม

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ บริหารทั่วไป
ทางการเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร
บริการชุมชนและสังคม
๖ ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

แผนงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานพาณิชย์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร

สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สานักปลัด,
กองคลัง
สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
๑2 แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด

4 สานัก/กอง

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ที่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖2

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ. ๐1

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่
1.1 แผนงานุตสาหกรรมและการโยธา

๑๖

4,142,000

๓๖

9,935,300

๕๖

21,761,700

๕๓

21,823,400

๑๔

4,850,000

๑๗๕

62,512,400

1.2 แผนงานการพาณิชย์

๐

-

๐

-

๑๔

7,132,400

๑๘

8,960,500

๑๗

9,900,000

๔๙

25,992,900

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๒

60,000

๑

100,000

๖

1,138,000

๘

3,156,000

๘

1,956,000

๒๕

6,410,000

๑๘

4,202,000

๓๗

10,035,300

๗๖

30,032,100

๗๙

33,939,900

๓๙

16,706,000

๒๔๙

94,915,300

รวม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.1 แผนงานเกษตร

๓

315,000

๑

195,000

๓

215,000

๗

565,000

๑๕

2,335,000

๒๙

3,625,000

2.2 แผนงานสังคมสังเคราะห์

๓

150,000

๓

150,000

๓

150,000

๓

150,000

๓

150,000

๑๕

750,000

๖

465,000

๔

345,000

๖

365,000

๑๐

715,000

๑๘

2,485,000

๔๔

4,375,000

รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖2
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ. ๐1

ปี ๒๕๖4
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖5
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

๑๘

1,590,000

๑๖

1,420,000

๑๖

1,420,000

๑๗

1,530,000

๑๘

1,580,000

๘๕

7,540,000

๑๘

1,590,000

๑๖

1,420,000

๑๖

1,420,000

๑๗

1,530,000

๑๘

1,580,000

๘๕

7,540,000

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

๘

4,412,000

๑๔

10,327,000

๑๔

5,232,500

๑๓

4,827,000

๑๕

6,214,600

๖๔

31,013,100

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

๑

30,000

๑

30,000

๒

40,000

๓

140,000

๗

1,310,000

๑๔

1,550,000

4.3 แผนงานสาธารณสุข

๗

1,343,000

๗

1,343,000

๙

1,383,000

๑๐

1,443,000

๑๑

1,983,000

๔๔

7,495,000

๑๖

5,785,000

๒๒

11,700,000

๒๕

6,655,500

๒๖

6,410,000

๓๓

9,507,600 ๑๒๒

40,058,100

รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖2
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖3
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ. ๐1

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.1 แผนงานงบกลาง/สังคม
สงเคราะห์/สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน/
การเกษตร
รวม

๗

19,330,000

๙

19,440,000

๑๙

20,544,500

๒๒

20,200,000

๒๑

20,070,000

๕๗

79,514,500

๘

2,080,000

๙

2,580,000

๙

2,140,000

๙

2,140,000

๑๒

3,030,000

๓๕

8,940,000

๔

330,000

๓

310,000

๖

920,000

๘

3,480,000

๑๐

4,850,400

๒๑

5,040,000

๑๙

21,740,000

๒๑

22,330,000

๓๔

23,604,500

๓๙

25,820,000

๔๓

27,950,400

๑๑๓

93,494,500

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
รวม

รวมทั้งสิ้น

๒๒

5,645,000

๒๑

15,600,000

๒๔

6,595,000

๓๐

8,392,500

๒๘

7,365,000

๑๒๕

43,597,500

๔

200,000

๔

200,000

๕

800,000

๗

870,000

๗

470,000

๒๗

2,540,000

๒๖

5,845,000

๒๕

15,800,000

๒๙

7,395,000

๓๗

9,262,500

๓๕

7,835,000

๑๕๒

46,137,500

๑๐๓

39,627,000

๑๒๕

61,630,300

๑๘๖

69,472,100

๒๐๘

77,677,400

๑๘๖

66,064,000

๗๖๕

286,520,400

113

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิล ม.18สาย เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
บ้านนายเชียง เชื้อทอง ถึงถนนดอนแส ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
ลบ-ช่องด่าน
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.ยาว 800 ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

650,000

2 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิล ม.19 สาย เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
บ้าน นายสมศักดิ์ เชื้อรอด - นายอาจ
ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
นกดา
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

3,160,000

3 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 13 สายข้างโรงเรียนบ้าน
ซ่อง

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
ได้มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

4 โครงการก่อสร้างถนนแคปซีลภายใน
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
หมู่บา้ น ม.21 เชื่อม ม.16 ต.ห้วยกระเจา ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

5 โครงการก่อสร้างถนนแคปซีลภายใน
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
หมู่บา้ น บ้านเขากรวด ม.5 ต.ห้วย
ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
กระเจา สายบ้าน นางลาวัลย์ -สว่างแจ้ง อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถึง ร.ร.บ้านเขากรวด

กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
หมู่บา้ น บ้านโกรกแสลบ ม.18 ต.ห้วย
กระเจา สายบ้านนายประยูร สืบดา ถึง
วัดสวนมะม่วง

กว้าง 6 ม.ยาว 500 ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
ได้มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

1,500,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

1,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

1,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

500,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
550 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.

500,000

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซอยบ้านนายเร่า สืบศักดิ์
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา
0.15 ม.

250,000

517 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซอยบ้านนายสมิง บุตรพุม่
มาตรฐาน

กว้าง 3.50 ม. ยาว 38 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

517 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซอยบ้านนายรัว พยัควงค์
มาตรฐาน

กว้าง 3.50 ม. ยาว 38 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

517 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

11 วางท่อระบายน้า คศล. มอก.ชั้น3 หมู่ที่
2 บ้านห้วยกระเจา ไปวัดสวนมะม่วง

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า เพือ่ ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน

60,000

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3
ซอยบ้านนายพัด วิทยายนต์

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.5 ม. ยาวรวม 103 ม. 230,000
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.

517 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 8
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
356 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านพยอม เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
งาม
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม.ยาว 530 ม. หนา
0.15 ม.

150,000

14 ปรับปรุงถนนโดยกาขุดรตักดินขึ้นรูปคัน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ทางและเกรดบดทับพร้อมวางท่อระบาย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
น้า 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา (ข้าง
บ้านผู้ใหญ่พกั )

กว้างเฉลี่ย 4 ม ยาว 1,200
ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.

142,000

386 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

15 ปรับปรุงถนนโดยถมดินเพือ่ ยกระดับ
ถนนพร้อมวางท่อระบายน้า 2 จุด หมู่ที่
3 บ้านห้วยกระเจา(ข้างอูน่ ายเดิม)

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 5 เมตร ยาว 140 ม.สูง 220,000
เฉลี่ย 1.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า 2 จุด (ท่อคสล.
มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 ม.
จานวน 7 ท่อน จานวน 2 จุด)

214 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

16 ปรัปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเดิมเป็น
ถนนผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายฉลวย สืบเรือง หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 110 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 385
ตรม. พร้อมงานเสริมปากบ่อ
พัก 4 บ่อ

275,000

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

17 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินหินคลุกเดิม
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ซอยข้างบ้านนางคนึง หิรัญกนกพันธ์ หมู่
ที่ 3 ต.ห้วยกระเจา

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 165
ตรม.

115,000

758 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
758 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

18 ปรับปรุงผิวจราจรดินหินคลุกเดิมเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางระเบียบ สาสุข หมู่ที่ 3 ต.ห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
192.50 ตรม.

123,000

19 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายพรหม ใคร่ครวญ หมู่ที่ 8 ต.ห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า300
ตรม.

209,000

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

20 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนนผิวจราจร
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรินทร์
เชื้ออยู่ หมู่ที่ 8 ต. ห้วยกระเจา

กว้าง 3 เมตร ยาว 130 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 390
ตรม.

260,000

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

21 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
นายหล่วน บุตรพุม่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยกระเจา

กว้าง 4 เมตร ยาว 90 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 360
ตรม.

241,000

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

22 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมป็น ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรคอนกรีต ซอยข้างบ้านนาย
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
อารมณ์ วิทยายนต์ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกระเจา

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 34 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 119
ตรม.

81,000

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
453 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

23 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังโดยการปู เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรด้วยดินลูกรังพร้อมบดทับ ซอย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
บ้านนายเปีย๊ ก แสงทองดี หมู่ที่ 9 ต.ห้วย
กระเจา

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

68,000

24 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกป็น ถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 ต.ห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 30 ม.หนา 0.15 ม.ช่วงที่
2 กว้าง 4 เมตร ยาวรวม
30 ม.หนา 0.15 ม.

159,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

25 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็น ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
นางลาพอง สาสุข หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกระเจา

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า240
ตรม.

158,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

26 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการ
ขยายไหล่ถนนและปูผิวจราจรด้วยดิน
ลูกรังบดทับซอยไผ่ขวางต้นจามจุรีเดิม
หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขยายไหล่ถนนดินถมบดทับ
กว้างข้างละ 1 เมตร สูงเฉลี่ย
0.50 ม. พร้อมลงดินลูกรังบด
ทับ กว้าง 5 ม.ยาวรวม 450
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

199,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน
พูนดินบดทับ หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 5 เมตร ยาว 790 ม.สูง
เฉลี่ย0.70 ม. พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้า 5 จุด

500,000

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
505 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

28 ปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังเป็น ถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
อิม่ สาสุขหมู่ที่ 3 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 22 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 66
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบาย
น้าชนิดHDPE ขนาด160 มม.
1 จุด

500,000

29 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสาฤทธิ์ นงลักษณ์ หมู่ที่19 ต.
ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 4 เมตร ยาว 105 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 420
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้า 2 จุด

312,000

277 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

30 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิม เป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
18 ต.ห้วยกระเจา
31 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซิลเดิมเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านผู้ใหญ่เฉลียว เปรมปรีด์ หมู่ที่ 12ต.
ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 4.50 ม. ยาว 200 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 900
ตรม.
กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม.
พร้อมทางเชื่อม หนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า850
ตร.ม.

500,000

331 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

500,000

358 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3 ม. ยาวรวม 540 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย1,620
ม.พร้อมงานวางท่อระบายน้า
1 จุด

500,000

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

32 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็น ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
นายส่วน จันทร์หอม หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
754 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

33 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแคปซีลเดิมเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
10 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 220 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
1,100 ตร.ม.

500,000

34 ปรับปรุงผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
วุ้น จันหอม หมู่ที่ 3 เขตที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3 ม. ยาวรวม 540 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย1,620
ม.พร้อมงานวางท่อระบายน้า1
จุด

945,000

758 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

35 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน
พูนดินบดทับ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 950 ม.
พร้อมเชื่อม สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

310,000

542 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

36 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินเดิมเป็น ถนน
พูนดินบดทับ หมู่ที่ 21 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 1,800
ม.พร้อมเชื่อม สูงเฉลี่ย 0.50
ม.พร้อมวางท่อระบายน้า 2 จุด
ช่วงที่1 กว้าง 5 ม.ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง
3.5 ม. ยาว 130 ม. หนา
130 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
รวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 805 ตรม.

500,000

328 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

500,000

327 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

37 ปรับปรุงผิวดินเดิมเป็น ถนนผิวจราจร
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเขากรวด สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกระเจา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
331 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

38 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิม
เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ ี่ 18 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 4.50 ม. ยาวรวม 200
ม.พร้อมทางเชื่อม หนา 0.15
ม.หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย 900
ตรม..

479,000

39 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิม
เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางพุม่ เชื้อทอง หมูท่ ี่ 6 ต.
ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กว้าง 3 ม. ยาวรวม 100 ม.
พร้อมทางเชื่อม หนา 0.15 ม.
หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย 300
ตรม.

209,000

882 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยบ้าน
ป้าพุม่ เชื้อทอง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 550 ม.
หนา 0.15 ม.

700,000

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

41 ก่อสร้างภนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 จากบ้าน
นายณรงค์ ทวีศรี ถึงบ้านนายเสมอ เชื้อ
รุ่ง
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน
อุดมสุข

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000

542 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม.

1,000,000 423 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

814 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

358 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย
บ้านนายเลิศ หอมทวนลม

กว้าง 6 เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

400,000

900,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 จาก
บ้านดอนถึงวัดซ้องสาธุการ

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.5 เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านเขา
ศาลา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านทัพ
พระยา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 166 ม.
หนา 0.15 ม.

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงตา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
อินทร์ ซอยข้างบ้านนายเร่า สืบศักดิ์
มาตรฐาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

400,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
700,000
238 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร
239 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

500,000

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

250,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงตา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
อินทร์ ซอยช้างบ้านนายสมิง บุตรพุม่
มาตรฐาน

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 38 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงตา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
อินทร์ ซอยบ้านนายรัว พยัคฆวงค์
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม.

110,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
16 บ้านดอน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

238 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้าเล้าไก่
นายเสย หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 115 1,000,000
ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.ยาว
225 ม.หนา 0.15 ม. พร้อม
ทางเชื่อม
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม.

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

200,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3
ซอย บ้านนายพัด วิทยายนต์

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.5 ม. ยาวรวม 103
ม.หนา 0.15 ม. พร้อมทาง
เชื่อม
กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านนายสว่าง เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ชูชีพ ถึงบ้านนายบัว พูนขวัญ ม.11
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านห้วย
กระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงตา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
อินทร์
มาตรฐาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

230,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
758 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร
412 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

326 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

400,000

758 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

400,000

519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

400,000

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนาย
สารวย สืบดา หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
บ่อน้าสาธารณะ หมู่ที่ 2

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาวรวม 200 ม..
หนา 0.15 ม.

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

450,000

400,000

450,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
บ้านนายพืช แสงทอง ถึงบ้านผช.ประมูล มาตรฐาน
สืบศักดิ์ หมูที่ 3

กว้าง 3 ม. ยาวรวม 200 ม.
หนา 0.15 ม.

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
17 บ้านโกรกสมอบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย
กล้า ทองดี
63 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก สาย
คันอ่างหนองนาทะเล หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 350 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

64 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง สาย
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

1,000,000

2564
(บาท)

350,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
758 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร
331 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

6,900

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

9,600

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

65 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
สายบ้านทุ่งใหญ่ - บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ มาตรฐาน
14-17

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

75,800

756 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

66 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง ถนน
สายบ้านโกรกสมอ - บ้านหนองไผ่ล้อม

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

14,500

251 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

67 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
สายบ้านโกรกสมอ - เขาช่องอินทรีย์
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

32,200

251 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
238 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

46,800

69 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
สายหัวช้าง หมู่ที่ 16 บ้านดอน
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

30,600

238 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

70 ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดินลูกรัง ถนน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
หินคลุก สายบ้านดอน - โกรกแสลบ
มาตรฐาน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

23,900

569 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

326 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

68 ซ่อมแซมกลบถนนหลุมบ่อถนนดินลูกรัง
ถนนสายรางคลอง หมู่ที่ 16 บ้านดอน

71 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 14 ถึง ม. 8

100,000

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

72 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 - ม.12 ต.ห้วย เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
กระเจา
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 3,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

73 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 สายบ้านนาย
สมพงษ์ ใคร่ครวญ -หนองต่อยอด

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

350,000

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1,ม.16
ถึงอ่างเก็บน้าหนองหญ้ากาด

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

400,000

412 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

300,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 20 - ม.
12 สายทุ่งประดู่ - พยอมงาม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
248 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

76 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 14 สาย เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ตกตาผึ้ง - กรอกหว้า.
มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

300,000

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 จาก
บ้านนายกอง เชื้อรุ่ง ถึงกรอกไอเพียร

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

500,000

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

100,000

238 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

354 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

159 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

327 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 16
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
บ้านดอนเชื่อมหมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ มาตรฐาน
79 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 15 สายห้วยขัดคอ

กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

80 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินจากไร่ลุงซิ้ม เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ถึงวังอีเยี่ยว
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

81 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายกรอก
ละมุดจากถนนลาดยางเชื่อม หมู่ที่ 5
บ้านเขากรวด

กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

250,000

200,000

300,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

82 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินเส้นหลังวัด
เขาศาลา หมู่ที่ 7 จากคลองเชื่อม
ถนนลาดยาง
83 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินหมู่ที่ 12 ไป
เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 5

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าค.ส.ล.
ภายในหมู่ที่ 4

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 1,16

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

86 ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนายสาเนียง
สืบดี ถึงบ้านนายกริม สืบศักดิ์ หมู่ที่ 2

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
250,000
542 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร
280,000

685 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

279,000

519 คน

มีรางระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม.
ยาว 100 ม.

240,000

412 คน

มีรางระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม.
ยาว 50 เมตร

240,000

754 คน

มีรางระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

87 ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนางวุ้น หอม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ทวนลม ถึงบ้านนายสุธี ใคร่ครวญ หมู่ที่ 2

กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม.
ยาว 50 เมตร

240,000

754 คน

มีรางระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 5,20

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

240,000

327 คน

มีรางระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

127

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

89 ปรับปรุงรางระบายน้าบ้านนายดา คา
ปานถึงบ้านนายเล้ง เชื้อรุ่ง

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
ยาว 100 เมตร

90 วางท่อระบายน้า คสล.มอก ชั้น 3 หมู่ที่
2 บ้านห้วยกระเจา ไปวัดสวนมะม่วง

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า เพือ่ ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

91 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าช่องน้าล้นถึง
วัดห้วยกระเจา

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 25 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน

92 โครงการวางท่อระบายน้าจากบ้านนาย เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
วรวิทย์ถึงบ้านนายสาราญ สืบดา หมู่ที่ 6
93 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายแดง สืบพัด
ถึงบ้านนายสาลี บุตรพุม่

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

94 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
บ่อพักหมู่ 3 บริเวณบ้านนายช้าง เชื้อทอง
95 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายกิมย้อย

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

2565
(บาท)

60,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
822 คน มีรางระบายน้า และระบาย กองช่าง
น้าท่วมได้
754 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

822 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

822 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

544 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

240,000

758 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

240,000

327 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

240,000

250,000

240,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

96 โครงการวางท่อระบายน้าเพิม่ เติมจาก
เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
เดิมบริเวณบ้านนายเณร เทียมทอง หมู่ที่
2
97 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
บ่อพัก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
98 โครงการวางท่อระบายน้าทิ้งจากบ้าน
นายกิมย้วน ใคร่ครวญ ถึงบ่อพักหน้า
บ้านสท.สนาน สืบดี

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

99 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้า ภายใน
เขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน
ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 3 จุด รวม 21 ท่อน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
240,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

240,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

754 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

822 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

754 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

100,000

1,230 คน มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

100 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองนาทะเล เพือ่ เก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

2,000,000

4,273 คน มีน้าอุปโภค-บริโภค ในฤดู
แล้ง

กองช่าง

101 โครงการปรับปรุงรายระบายน้า บริเวณ
ศาลพ่อปู่ -บ้านนายศุเวศน์

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

102 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
สาธารณะภายในหมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลได้มีภูมิทัศน์
ที่ดีในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.
ยาว 200 เมตร (ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

150000

200,000

758 คน

8,986 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
358 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต. ม.12 บ้านพยอม เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
งาม
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา
0.15 ม.

495,000

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 9 บ้านไผ่งาม

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา
0.15 ม.

399,500

453 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7 บ้านเขาศาลา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา
0.15 ม.

201,900

542 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7 บ้านเขาศาลา เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 63 ม. หนา
0.15 ม.

143,200

542 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนนคอนกรีต ม.11 บ้านทุ่งมัง เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
กระหร่า
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา
0.15 ม.

495,000

326 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.5 บ้านเขากรวด เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา
0.15 ม.

495,000

327 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนลูรังบดอัดแน่น ม.20 บ้าน
ทุ่งประดู่

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา
0.15 ม.

495,000

327 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

110 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเฉื่อย
สืบดา ม.1 บ้านซ่อง

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

111 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเบา นง เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ลักษณ์ ม.1 บ้านซ่อง
มาตรฐาน
112 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยย้านข้างศูนย์เด็ก เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
เล็กกาญจนาภิเษก ม.1 บ้านซ่อง
มาตรฐาน
113 ก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายดอนสว่างรางคลองซอยบ้านอ.สมศรี (ซอยบ้านอ.
สมศรี) ม.21 บ้านดอนสว่าง
114 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านดอนสว่างบ้านเขาศาลา(ซอยบ้านนางบุญ) ม.21
บ้านดอนสว่าง
115 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอน-วัดบ้านซ้อง
สาธุการ ม.16 บ้านดอน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

116 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางมะลิ
พวงแก้ว ม.16 บ้านดอน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

กว้าง 3 ม. ยาว 116 ม. หนา
0.15 ม. รวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
348 ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา
0.15 ม. รวมพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
165 ตร.ม.
กว้าง 3.5 ม. ยาว 90 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 315 ตร.ม.

204,000

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 32 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 128 ตร.ม.

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
412 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

98,000

412 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

188,000

412 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

219,400

328 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

280,200

328 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

424,500

328 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

72,600

328 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

131

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

117 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้าน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซ่อง หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
มาตรฐาน
118 ก่อสร้างถนน คศล. ถนนสายภายใน
หมู่บา้ นอุดมสุข หมู่ที่ 10

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

119 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายโกรกสมอ- เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
เขาช่องอินทรีย์ หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ มาตรฐาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม.

492,500

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
328 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

489,200

423 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

217,200

251 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

166,900

277 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

289,600

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบ่าย
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

121 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ่อน้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยกระเจา
122 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม โดยการลง
ดินลูกรังบดทับ เส้นทาง สระมะค่าโมง
ม.2 บ้านห้วยกระเจาเชื่อมต่อวัดสวน
มะม่วง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 155 ม. หนา
0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม
1,150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม

195,400

754 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3.50 ม. ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม.

212,900

758 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซอยบ้านนางนิ่ม คาปาน หมุ่ที่ 3บ้าน มาตรฐาน
ห้วยกระเจา

132

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

124 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเสน่ห์ คาปาน หมู่ที่ 3
บ้านห้วยกระเจา
125 ปรับปรุงผิวจราจรดินถม โดยการถมดิน
บดทับและปูผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดทับ
ซอยไผ่ขวางต้นจามจุรีเดิม หมู่ที่ 4บ้าน
ดงตาอินทร์

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.50 ม. ยาว 110 ม.

230,000

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง5 ม. ยาว 900 ม.พร้อม
วางท่อระบายน้า 2 จุด.

475,100

126 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายศักดา แกล้วกล้า หมู่ที่ 6
บ้านหัวอ่าง
127 ปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังเดิมเป็น ถนน
ผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนางพุม่ เชื้อ
ทอง หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง4.50 ม. ยาว 900 ม.
พร้อมงานวางท่อระบายน้า

461,300

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 180 ม.หนา
0.15 ม.

128 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายประยงค์ ใคร่ครวญ หมู่ที่
8 บ้านทัพพระยา
129 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายประจวบ พยัควงษ์ หมู่ที่ 8
บ้านทัพพระยา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

130 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านประสาน สืบศักดิ์ หมู่ที่
14 บ้านทุ่งใหญ่

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
758 คน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร
519 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

35,900

822 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3 ม. ยาว 152 ม.หนา
0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้า 2 จุด
กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม.หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 240 ตรม.

347,900

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

151,600

544 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 150 ตรม.

151,600

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

505 คน

133

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

131 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายแพร้ว สืบเรือง หมู่ที่ 14
บ้านทุ่งใหญ่
132 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสมพงษ์ ใคร่ครวญ หมู่ที่
14 บ้านทุ่งใหญ่
133 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเล็ก สืบศักดิ์ หมู่ที่ 14
บ้านทุ่งใหญ่

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

134 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิม เป็น
ถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18
บ้านโกรกแสลบ
135 ก่อสร้างถนนพูนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 17
บ้านโกรกสมอ

กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม. หรือรวมพืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 150 ตรม.
กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม.หนา
0.15 ม.

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

99,100

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
505 คน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร

163,400

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3.50 ม. ยาว 40 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไม่
น้อยกว่า 900 ตรม.

93,500

505 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.50 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.

494,800

331 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม.สูง
เฉลี่ย 0.50 ม.

287,200

251 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม.หนา
0.15 ม.

495,000

354 คน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

238 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

136 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
มาตรฐาน
137 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.และวางท่อ
ระบายน้าคสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก
ซอยบ้านนางน้าเงิน สุขธูป ม.16 บ้าน
ดอน

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

239,600

134

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

138 วางท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น 3
เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
พร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บา้ น ม.10
บ้านอุดมสุข
139 ขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บา้ น
เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
พร้อมขนย้ายดินเลนออกไปทิ้ง หมู่ที่
2,3,4,6
140 วาวงท่อระบายน้าศสล.มอก.ชั้น3 พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
บ่อพักหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

431,000

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

423 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

185,700

2,358 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. รวม
90 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ

196,700

758 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

141 ชุดลอกและขุดตัด-แต่งร่องน้าห้วยวังหิน เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
เชื่อมต่อดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านดงตา
อินทร์

ปริมาณดินขุดลอกตัด - แต่ง
ไม่น้อยกว่า 8,150 ลบม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

497,900

519 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

142 ปรับปรุงแก้ไขทางระบายน้าเพือก่ าร
ระบายน้าท่วมขังออกจากแหล่งชุมชน
ภายใน หมู่ 2,3,4,6

วางท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. คสล.มอก.ชั้น 3
จานวน 132 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 14 บ่อ

1,793,900

2,358 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. รวม
130 ท่อน พร้อมบ่อพัก 12
บ่อพร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ย
เรียบ

324,500

544 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

กองช่าง

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

143 วางท่อระบายน้าคสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 8 เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
บ้านทัพพระยา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

144 วางท่อระบายน้า คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
14 บ้านทุ่งใหญ่

ท่อคสล.มอก.ชั้น3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. รวม
217 ท่อน พร้อมบ่อพัก 19
บ่อ

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสาธิต สืบกลัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา
146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางมา กามณี หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา
148 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนางสาว
พยง สืบดา หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

453,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

505 คน

มีท่อระบายน้า และระบาย
น้าท่วมได้

266,400

754 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.15 ม.

123,100

754 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 17 ม.
หนา 0.15 ม.

49,700

754 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 230 ม.
หนา 0.10 ม.

47,500

754 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
บ้านนายชื่น สืบดี หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกระเจา มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 135 ม.
หนา 0.15 ม.

350,400

758 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางผิน บุตรพุม่ หมู่ที่ 6 ต.ห้วย
กระเจา

กว้าง 3.00 ม. ยาว 22 ม.
หนา 0.15 ม.

41,500

822 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
เขาศาลา หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกระเจา
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 170 ม.
หนา 0.15 ม.

485,400

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายแสวง จันทร์หอม หมู่ที่ 8 ต.
ห้วยกระเจา
153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายธงชัย จันทร์หอม หมู่ที่ 8 ต.
ห้วยกระเจา
154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
14 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

542 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

200,900

544 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 147 ม.
หนา 0.15 ม.

298,000

545 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 74 ม.
หนา 0.15 ม.

145,700

505 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านดอน-วัดซ้องสาธุการหมู่ที่ 16 ต.
ห้วยกระเจา
156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
หมู่บา้ น หมู่ที่ 18 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม.

998,100

756 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.50 ม. ยาว 187 ม.
หนา 0.15 ม.

478,500

331 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

157 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 ต.ห้วยกระเจา

เพือ่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. ยาว
90 ม.หนา 0.15 ม.

42,200

277 คน

ประชานได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
90,700

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่
10 (สายบ้านนายสิงห์ ดีเหมาะ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

159 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่
10 (สายบ้านนายเลิศ ปิโย)

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

74,600

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

160 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม.
(สายฟาร์มไก่)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

52,400

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

161 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม.
(สายห้วยกระเจา-หนองมะเขือ)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

134,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

162 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 1,990 ม. หนา 0.15 ม.
(สายโป่งอ่าง)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

499,800

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

163 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยทาการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 ม.
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดงตาอินทร์ หมู่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
ที่ 4 (สายคันคลอง)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

486,400

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

164 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอน หมู่ที่ 16 ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 1,130 ม. หนา 0.15 ม.
(สายอ่างเก็บน้าหนองหญ้ากาศ-นาหล่มก่า) ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
230,800

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

165 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
เสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 920 ม. หนา 0.10 ม.
16 - บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 18
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

279,700

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

166 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
เสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 700 ม. หนา 0.10 ม.
16 (ซอยบ้านนางบุญ)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

213,500

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

167 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยทาการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
เสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านกรอกฟ้า
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 770 ม. หนา 0.10 ม.
สาธุการหมู่ที่ 13 (สายหลัง รร. บ้านซ่อง) ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

234,500

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

168 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทาการ
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเดิม)

271,200

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

498,100

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
ยาว 1,330 ม. หนา 0.15 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
บ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาย ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.
วิท สืบด้วง)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
306,100

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (คันอ่างหนองนา ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม.
ทะเล)
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

448,400

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

172 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ปรับปรุงถนนลาดยางฯ กว้าง
ติกคอนกรีตซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
5 ม. ยาว 584 ม. หนา 0.04
2
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ม.

782,500

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

173 โครงการก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริม
เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดอน หมู่ที่ 16 - บ้านดอน ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.
สว่าง หมู่ที่ 21
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

834,700

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้ นเขาศาลา หมู่ที่ 7

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 205 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

468,900

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง

175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้ นซ่อง หมู่ที่ 1 (ซอย
บ้านนายเฮี้ยง เชื้อทอง)

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้รับ
เหล็กกว้าง 3 ม. ยาว 115 ม.
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

189,500

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ครัวเรือนที่
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ได้รับประโยชน์ สัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

176 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 19
บ้านทุ่งคูณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั วางท่อระบายน้า คสล. จานวน
ประชาชนในการระบายน้าท่วมขัง
90 ม. พร้อมบ่อพัก

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
251,200

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
มีท่อระบายน้าได้มาตรฐาน
ครัวเรือนที่
ระบายน้าท่วมขังได้
ได้รับประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

4,142,000 9,935,300 21,761,700 21,823,400 4,850,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ปรับปรุงบ่อน้้าตื้น หมู่ที่ 1 – 21

เพือ่ ให้ราษฎรม. 1 – 21ได้มีน้าเพือ่
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

2 ขุดบ่อบาดาล เพือ่ การเกษตร และอุปโภค
บริโภค ม.7 บ้านเขาศาลา

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

3 ขุดบ่อบาดาล เพือ่ การเกษตร และอุปโภค
บริโภค ม.1 - ม.21

เพือ่ ให้ราษฎรม. 1 – 21ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นภายใน
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

5 ก่อสร้างฐานสูบน้้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
/มอเตอร์ไฟฟ้า

เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าเพือ่ การเกษตร
และอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้้า/มอเตอร์ไฟฟ้าภายใน
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

7 จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้้าประปา

เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าเพือ่ การเกษตร มีสารเคมีใช้ในการผลิตน้้าประปา
และอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

2565
(บาท)
1,000,000

กองช่าง

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,000,000 8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,000,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

100,000

100,000

2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,200,000

1,300,000

2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,000,000

1,200,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
542 คน

100,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
700,000

2565
(บาท)
700,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

300,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง/
หน่วยงานอืน่

400,000

400,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

200,000

200,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

238 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

8 ขุดขยาย/ลอกแหล่งกักเก็บน้้า
หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

9 โครงการขุดสระเก็บน้้า ภายในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา ม.1 - 21

เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้าเพือ่
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

300,000

300,000

10 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1 – 21

เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 – 21 ได้มีน้าเพือ่ (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

400,000

11 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 – 21

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

200,000

12 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16บ้านดอน

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

500,000

12 โครงการก่อสร้างฝาย ม.1 - ม.21

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

300,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

13 โครงการวางท่อส่งน้้าจากสามแยกหลัง
อ้าเภอถึงสระน้้าภายในหมู่ที่ 1

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

15 จัดหาภาชนะรองรับน้้า

เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

16 ติดตั้งเครื่องกรองน้้าประจ้าหมู่บา้ นภายใน
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าที่สะอาดส้าหรับ
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
1,000,000

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค

กองช่าง

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

500,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

17 โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับเครื่องกรองน้้า เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 มีความรู้
จัดอบรมสาธิตให้ความรู้เกีย่ ว
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21 เกีย่ วกับการใช้น้าอย่างปลอดภัยคุ้มค่า กับเครื่องกรองน้้าแก่ผู้ที่สนใจ

100,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
505 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

18 ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาประจ้า
หมู่บา้ น ม.1 - ม.21

เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าเพือ่ การเกษตร
และอุปโภค-บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

19 จัดซื้อถังเชมเปญ พร้อมอุปกรณ์

เพือ่ ให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

19 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 14
บ้านทุ่งใหญ่

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

500,000

500,000

46,900

412 คน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

2563
(บาท)
434,800

21 ปรับปุรงท่อเมนประปาโดยวางท่อ Peขนาด เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค
2 นิ้วระยะทาง 2,750 ม. หมู่ที่ 9
บ้านไผ่งาม
22 ขุดขยายสระประปา หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

23 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาด 20 ลบม. ม.7 บ้านเขาศาลา

2564
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

326 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

382,500

453 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

933,000

354 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

420,000

452 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

24 ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาด 12 ลบม. ม,5 เขากรวด

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

457,500

327 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

25 ขุดขยายสระสาธารณะ เพือ่ ผลิตน้้าประปา
ม.12 บ้านพยอมงาม

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

360,000

358 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

20 วางท่อผันน้้าลงสระน้้าประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกระหร่า
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

26 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น หอถังเหล็ก เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคขนาด 20 ลบม ม.13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ บริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

27 ปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้้าประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 13

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

28 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 19

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภคบริโภค

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

29 ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
19 - บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8
ได้มนี ้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ท่อ PE ขนาด 160 มม.
ยาว 2,060 ม. พร้อม
อุปกรณ์

30 ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านพยอมงาม
หมู่ที่ 12

เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
ได้มีน้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค

31 ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านไพรงาม หมู่ที่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
15
ได้มนี ้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)
497,700

2564
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

216 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

343,800

216 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

42,200

277 คน

มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,578,500

ร้อยละของ
มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนที่
เพียงพอตลอดทั้งปี
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

ท่อ PE ขนาด 110 มม.
ยาว 650 ม. พร้อมอุปกรณ์

271,500

ร้อยละของ
มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนที่
เพียงพอตลอดทั้งปี
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

ท่อ PE ขนาด 160 มม.
ยาว 385 ม. พร้อมอุปกรณ์

307,400

ร้อยละของ
มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนที่
เพียงพอตลอดทั้งปี
ได้รับประโยชน์

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานพาณิชย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

32 ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านดงตาอินทร์
หมู่ที่ 4

เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
ได้มีน้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ท่อ PE ขนาด 110 มม.
ยาว 23 ม. พร้อมอุปกรณ์

33 วางท่อระบบประปา บ้านพยอมงาม หมู่ที่
12 - บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13

เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้งให้กบั ประชาชน
ได้มีน้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ท่อ Pvc ยาว 2,570 ม.
พร้อมอุปกรณ์

รวม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
75,100

2565
(บาท)
ร้อยละของ
มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนที่
เพียงพอตลอดทั้งปี
ได้รับประโยชน์

342,000

7,132,400

8,960,500

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนที่
เพียงพอตลอดทั้งปี
ได้รับประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

9,900,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
500,000 8,986 คน

1 ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน
หมู่ที่ 1 – 21

เพือ่ ให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ทุกครัวเรือน

2 อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคในการขยาย
เขตการติดตั้ง หม้อแปลงสาหรับสานักงาน
เทศบาล
3 อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคในการขยาย
เขตการติดตั้ง หม้อแปลงสาหรับศูนย์
พัฒนาเด๋กเล็กวัดห้วยกระเจา
4 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ รองรับการช้ไฟฟ้าของสานักงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์
เทศบาล
สานักงานแห่งใหม่

500,000

500,000

เพือ่ รองรับการช้ไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยกระเจา

300,000

300,000

300,000 ศูนย์เด็กเล็กวัด
ศูนย์เด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้ กองการ
ห้วยกระเจามีไฟฟ้าใช้
ศึกษา

306,000

306,000

8,986 คน

ครัวเรือนมีไฟฟ้า
สาธารณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

100,000

8,986 คน

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมู่บา้ นมีไฟฟ้า
สาธารณะใช้
ร้อยละ 100

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตาบล
ห้วยกระเจา
6 การลดขั้นตอนการดาเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธาณะ

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้องถนนและ
เขตชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพย์สิน
เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้องถนนและ
เขตชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพือ่ ให้ประชาชนหมู่ที่1-21ได้รับ
บริการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้า
ม. 1 – 21

2564
(บาท)
500,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

ขยายเขตไฟฟ้าในเขตตาบล
ห้วยกระเจา
ลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมแซม
ไฟฟ้า

30,000

30,000

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

สานักงานเทศบาล สานักงานมีไฟฟ้าใช้ สานักปลัด
มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

7 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์ขนาด
60 วัตต์ หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้องถนนและ
เขตชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพย์สิน

8 ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างสนามฟุตซอล
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

เพือ่ ให้แสงสว่างบริเวณสนามฟุตซอล ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
มีแสงสว่างเพียงพอในการเล่นกีฬา

9 ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์ขนาด
60 วัตต์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้องถนนและ
เขตชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพย์สิน

รวม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาด 60 วัตต์

ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาด 60 วัตต์

30,000

0

2563
(บาท)
90,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

328 คน

ครัวเรือนมีไฟฟ้า
สาธารณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

138,000

758 คน

กองช่าง

90,000

328 คน

ประชาชนสามารถ
เล่นกีฬาในช่วงเวลา
กลางคืนได้
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
สาธารณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

1,118,000 1,636,000 1,206,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ผังเมือง
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 จัดทาผังเมืองรวม/ท่อระบายน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

จัดทาผังเมืองรวม/ท่อระบายน้า
ทั้งหมู่บา้ น

2 แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังภายในชุมชน เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ในเขตตาบลห้วยกระเจา
ชุมชน

แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังภายในชุมชน
ในเขตตาบลห้วยกระเจา

3 ออกเทศบัญญัติตาบล

ออกเทศบัญญัติตาบลต่างๆตาม
ภารกิจ
ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

4 ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชนและสามารถสารวจข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

5 รังวัดที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการรังวัดที่ดินสาธารณะในเขต
ตาบลห้วยกระเจา
6 จัดทาโครงการบาบัดน้าเสียในชุมชน เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

รวม

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

2563
(บาท)

-

2564
(บาท)
1,000,000

2565
(บาท)

500,000

-

100,000

20,000

20,000

30,000

30,000

100,000

20,000

1,520,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก
8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

500,000

8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

-

8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย
8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

สานักปลัด

20,000

8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

30,000

8,986 คน ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

200,000

รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตตาบล
ห้วยกระเจา
แก้ไขปัญหาน้าเสียภายในชุมชน
ในเขตตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

กองช่าง

750,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริมแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

เพือ่ ให้ราษฎร 21 หมู่บา้ น
มีอาชีพเสริม

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพตามความ
สนใจของประชาชนจานวน 200 คน

2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปยุ๋
อินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต

จัดฝึกอบรมทาปุย๋ อินทรีย์
จานวน 200 คน

3 ส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทาแปลงสาธิตจานวน 21 แปลง

4 พืชพันธุ์ดีสร้างชีวีเกษตรกร

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดหาพันธุ์พชื

5 จัดอบรมให้ความรู้กบั เกษตรกร เพือ่ ให้เกษตรกรได้รู้จกั การรวม
กลุ่มเพิม่ ความรู้ให้กบั เกษตรกร
6 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
50,000

100,000

200,000

20,000

8,986 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

200 คน

ประชาชนสามารถลด
ต้นทุนและมีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนหันมาทาเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
ประชาชนหันมาทาเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
เกษตรกร 21 กลุ่ม
มีความรู้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

เกษตรกรมีกลุ่มอาชีพ
รายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

200,000

8,986 คน

20,000

20,000

8,986 คน

120,000

21 กลุ่ม

50,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น

200,000

อบรมกลุ่มเกษตรกรจานวน
21 กลุ่ม

ส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในเขต ต.ห้วยกระเจา

ตัวชี้วัด (KPI)

21 กลุ่ม

สานักปลัด

สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7 ก่อสร้างลานตากพืชผลทาง
การเกษตร

เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร
ม.1 - 21

เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21

150,000

21 แห่ง

ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
การตากพืชผลการเกษตร

กองช่าง

8 ปรับปรุงลานตากพืชผล
ทางการเกษตร

เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร
ม.1 - 21
เพือ่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
ภายในตาบลห้วยกระเจา

เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21

80,000

21 แห่ง

ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
การตากพืชผลการเกษตร

กองช่าง

10,000

1 ครั้ง

ประชาชนมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

เกษตรกรมีพนั ธุ์อนุรักษ์
และหมุนเวียนเพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

9 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับตาบล
10 โครงการอนุรักษ์พนั ธุ์พชื

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับตาบล
เพือ่ อนุรักษ์พนั ธุ์พชื พืน้ เมืองและ เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
มีพนั ธุ์พชื หมุนเวียนภายในตาบล มีพนั ธุ์พชื หมุนเวียนในการเพาะปลูก

รวม

10,000

20,000

220,000

20,000

0

20,000

380,000

จานวนพันธุ์พชื
ที่อนุรักษ์

650,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านปศุสัตว์
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 รณรงค์การป้องกันโรคระบาดสัตว์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สัตว์เลี้ยงไม่ติดต่อโรค
ระบาด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

5 สนับสนุนวัคซีนวัว
6 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์
7 ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร (ด้านปศุสัตว์) ระดับตาบล

2562
(บาท)

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร หมู่ที่ 1–21

2 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขในตาบลห้วยกระเจาหมู่ที่ 1-20
พิษสุนัขบ้าตามปณิทานสมเด็จพระเจ้า สุนขั บ้า ในหมาและแมว
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
3 จัดตั้งกองทุนยาสัตว์
เพือ่ ให้เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 21
4 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ที่
ถูกต้อง

2561
(บาท)

95,000

95,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

95,000

95,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)
100,000 8,986 คน สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
ไม่ติดต่อโรคระบาด
ร้อยละ 80
95,000 8,986 คน สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
ไม่ติดต่อโรคระบาด

500,000 8,986 คน เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
ร้อยละ 80
100,000 100 คน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
มีความรู้ที่ถูกต้อง
ร้อยละ 90
200,000 500 คน เกษตรกรได้รับวัคซีน
เพียงพอ ร้อยละ 90
300,000 100 คน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้
เพิม่ ขึ้น
300,000 1,000 คน เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร (ปศุสัตว์)
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 70

อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จานวน
100คน

เพือ่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้รับ เกษตรผู้เลี้ยงวัวได้รับวัคซีนป้องกันโรค
วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น อบรมศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์
เพือ่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ภายในตาบลห้วยกระเจา
เกษตร (ด้านปศุสัตว์) ระดับตาบล
จานวน 1 แห่ง
รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

95,000

95,000

195,000

195,000

1,595,000

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เพือ่ ให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ ฝึกอาชีพให้กบั ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ ยเอดส์ 50,000
ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยเอดส์ และคนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์และคนพิการ มีอาชีพ ผูส้ ูงอายุและคนพิการที่สนใจ
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น
จานวน 100 คน

50,000

50,000

50,000

3 โครงการกิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่มสตรี

50,000

50,000

50,000

150,000 150,000 150,000

150,000

1 ฝึกอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน

ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตให้กบั กลุ่มอาชีพ
จานวน 100 คน

เพือ่ ให้สตรีมีอาชีพ/รายได้เพิม่ ขึ้น จัดอบรมกลุ่มสตรีในพืน้ ที่

รวม

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
50,000 ประชาชนร้อยละ 70
ที่ได้รับอบรม สามารถ
พัฒนาฝีมือ ทักษะใน
การพัฒนาคุณภาพ
การผลิต
50,000 ประชาชนร้อยละ 70
ที่ได้ฝึกอาชีพ สามารถ
พัฒนาฝีมือ ทักษะใน
การประกอบอาชีพ
50,000 ประชาชนร้อยละ 70
ที่ได้รับอบรม สามารถ
พัฒนาฝีมือ ทักษะใน
การประกอบอาชีพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสินค้าคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
สานักปลัด
ผู้ปว่ ยเอดส์และคนพิการ
มีอาชีพและรายได้ เพิม่ ขึ้น
ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

150,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมใน เพือ่ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ
2 ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

3 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี

เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนให้หมู่บา้ นในตาบล
ห้วยกระเจาจัดงานประเพณี

200,000

200,000

200,000

200,000

4 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

200,000

200,000

200,000

200,000

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

100,000

100,000

100,000

100,000

5 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
50,000 จานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
20,000 จานวนร้อยละของ
ประชาชนรักและหวง
แหนวัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิ่นของตน
200,000 จานวนร้อยละของหมู่บา้ น
ที่เข้าร่วมงานประเพณี
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
200,000 ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ได้รับ
ประโยชน์
100,000 ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ได้รับ
ประโยชน์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สานักปลัด
วันสาคัญทางศาสนา
กองการศึกษา
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
สานักปลัด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กองการศึกษา
ให้คนรุ่นหลังได้สืบไป
ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ สานักปลัด
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา

ประชาชนชาวห้วยกระเจา สานักปลัด
และนักท่องเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามเพิม่ ขึ้น
ประชาชนชาวห้วยกระเจา สานักปลัด
และนักท่องเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามเพิม่ ขึ้น
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

6 จัดงานประเพณีแห่เทียน

วัตถุประสงค์
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดงานประเพณีแห่เทียน

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
150,000

100,000

100,000

100,000

7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญ เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
รัฐพิธีต่างๆ

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวัน
รัฐพิธีต่างๆ

100,000

8 โครงการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับงาน เพือ่ จัดกิจกรรมเกีย่ วกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมเกีย่ วกับงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

100,000

9 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาฯ

100,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

100,000

100,000

100,000

100,000

เพือแสดงความจงรักภักดี และ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
พระพุทธศาสนา

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
150,000 ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ได้รับ
ประโยชน์

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนชาวห้วยกระเจา สานักปลัด
และนักท่องเที่ยวรักและ กองการศึกษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามเพิม่ ขึ้น
100,000 จานวนร้อยละของหมู่บา้ น ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ สานักปลัด
ที่เข้าร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
จานวนข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน และ สานักปลัด
ประชาชนร่วมกันจัด
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
กองการศึกษา
กิจกรรมสานึกถึง
แสดงความจงรักภักดี
พระมหากรุณาธิคุณฯ
50,000 จานวนข้าราชการ
ข้าราชการ พนักงาน และ สานักปลัด
พนักงาน ประชาชนร่วมกัน ประชาชน เกิดความ
กองการศึกษา
น้อมราลึกถึง
สมัครสมาน สามัคคี
พระมหากรุณาธิคุณ
100,000 จานวนร้อยละของหมู่บา้ น ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ สานักปลัด
ที่เข้าร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณี
กองการศึกษา
มีจติ สานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันฯ
12 โครงการส่งเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

เพือ่ ส่งเสริมความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
เพือ่ ส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์
และความปรองดองของประชาชน

13 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม

เพือ่ แสดงความจงรักภักดี

14 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม

เพือ่ แสดงความจงรักภักดี

15 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 3 มิถุนายน

เพือ่ แสดงความจงรักภักดี

16 จัดกิจกรรมในวันคล้าย
วันสวรรคตค

เพือแสดงความจงรักภักดี และ
สานึกในพระมหากรูณาธิคุณ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)
50,000

จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรัก
สามัคคีต่อสถาบันของชาติ
50,000
จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และความ
ปรองดองของประชาชน
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
100,000
พรรษา 12 สิงหาคม
ของทุกปี
จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 100,000
ของทุกปี
จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
ของทุกปี
จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
- จัดกิจกรรมล้ายวันสวรรตค
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี

แบบ ผ. 02

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
50,000 จานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
50,000 จานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
100,000 ข้าราชการพนักงาน ประ
ชาชนถวายพระพร ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
จานวนข้าราชการ พนักงาน
150,000 ประชาชนร่วมกัน
ถวายพระพร ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
จานวนข้าราชการ พนักงาน
100,000 ประชาชนร่วมกัน
ถวายพระพร ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
100,000 จานวนข้าราชการ พนักงาน
ประชาชนร่วมกัน
ถวายพระพร ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ
ประชาชนมีความสามัคคี
และความปรองดองในชาติ

สานักปลัด

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี
ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน เกิดความ
สมัครสมาน สามัคคี

สานักปลัด
กองการศึกษา

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน เกิดความ
สมัครสมาน สามัคคี

สานักปลัด
กองการศึกษา

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน เกิดความ
สมัครสมาน สามัคคี

สานักปลัด
กองการศึกษา

สานักปลัด

สานักปลัด
กองการศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 อุดหนุนกลุ่มกาชาดจังหวัด
เพือ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
กาญจนบุรี
18 อุดหนุนโครงการจัดงานเทิด เพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ของพระองค์
มหาราช
19 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ที่ดี
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี
20 อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบัน เพือ่ ส่งเสริมความรักสามัคคีต่อ
ของชาติเพือ่ เสริมสร้างความ สถาบันของชาติ
สมานฉันท์

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จ.กาญจนบุรี
อุดหนุนแก่สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

10,000

10,000

ครั้ง

ประชาชนมีสถานที่
กองการศึกษา
ประกอบกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา

ครั้ง

ประชาชนมีความรัก
สามัคคีเทิดทูนสถาบัน
ของชาติ

อุดหนุนแก่สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี
อุดหนุนแก่ปอ้ งกันจังหวัด
กาญจนบุรี

แบบ ผ. 02

20,000

ครั้ง

ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

1,590,000 1,420,000 1,420,000 1,530,000 1,580,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ ให้เด็กเล็กมีอาคารเรียน
ภายในตาบลห้วยกระเจา(ศูนย์วัด
ห้วยกระเจา)
2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ ให้เด็กเล็กมีอาคารเรียน
ภายในตาบลห้วยกระเจา
(ศูนย์กาญจนภิเษก)
3 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือ่ ให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
มาตรฐาน
4 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือ่ ให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
มาตรฐาน
5 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การศึกษา เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีอปุ กรณ์
การศึกษา
6 ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ -เพือ่ จัดหาเครื่องเล่นสนามกลาง
เด็ก เยาวชนและประชาชน
แจ้งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในตาบลห้วยกระเจา
การทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปญ
ั ญา ของเด็กและเยาวชน
-เพือ่ จัดหาเครื่องเล่นเด็กประจาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนเกิด
นันทนาการและรู้จกั การปรับตัว
เข้ากับผู้อนื่ ได้ดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

ก่อสร้างอาคาร จานวน 1 หลัง
ตามแบบ ทต.กาหนด
ก่อสร้างอาคาร จานวน 1 หลัง
ตามแบบ ทต.กาหนด
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
วัดห้วยกระเจา
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
กาญจนาภิเษก
โรงเรียน 7 แห่ง
ศูนย์เด็กเล็ก 2 ศูนย์
-จัดหาเครื่องเล่นสนามกลาง
แจ้งเสริมทักษะภายในตาบล
-สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กฬี า
หมู่ที่ 1 – 21

แบบ ผ. 02

2562
(บาท)
3,000,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

เด็กเล็ก 120 คน มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

แห่ง

เด็กเล็ก 120 คน มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

775,000

แห่ง

ศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

130,500

แห่ง

ศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

3,000,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000
500,000

200,000

ครั้ง

เด็กนักเรียน 7 แห่งเด็กเล็ก กองการศึกษา
2 ศูนย์ได้รับอุปกรณ์การศึกษา
200 คน -ทาให้เด็กและเยาวชนมี
กองการศึกษา
พัฒนาการ ร่างกาย อารมณ์
สติปญ
ั าดีขึ้น
-ทาให้เด็กเยาวชน ประชาชน
มีทางเลือก ในการออก
กาลังกาย มากขึ้น และมีนิสัย
ชอบออกกาลังกาย
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

7 สนับสนุน/อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน-เพือ่ ให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน
(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6) ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่าง
ทั่วถึง
-เพือ่ เป็นการปลูกฝังการรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และพัฒนาร่าง
กายสติปญ
ั ญา

อาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
โรงเรียนจานวน 7 แห่ง

8 ค่าอาหารกลางวันแก่ ศพด.ของทต.-เพือ่ ให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่าง
ทั่วถึง
-เพือ่ เป็นการปลูกฝังการรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และพัฒนาร่าง
กายสติปญ
ั ญา

อาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง

9 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)
2,165,800

2562
(บาท)
2,165,800

2563
(บาท)
2,165,800

2564
(บาท)
2,165,800

312,000

312,000

312,000

312,000

1,166,200

1,166,200

1,166,200

-เพือ่ พัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มี อาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียน 1,166,200
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียน จานวน 7 แห่ง
มาตรฐาน
-เพือ่
เป็นการปลุกฝังการดื่มนมในเด็กและ
เยาวชน ให้พฒ
ั นาร่างกายและ
สติปญ
ั ญา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2565
(บาท)
3,024,000 7 โรงเรียน -เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้าหนัก
ส่วนนสูไปตามเกณฑ์
ง
เป็
มาตรฐาน
-เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน
ที่เปิดเรียน
150 คน -เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้าหนัก
ส่วนนสูไปตามเกณฑ์
ง
เป็
มาตรฐาน
-เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน
ที่เปิดเรียน

กองการศึกษา

1,498,000 7 โรงเรียน -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
-เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริมที่มีประโยชน์

กองการศึกษา

618,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด
ของทต.

วัตถุประสงค์

-เพือ่ พัฒนาร่างกายของเด็กเล็กให้
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-เพือ่ เป็นการปลุกฝังการดื่มนมใน
เด็กและเยาวชน ให้พฒ
ั นาร่างกาย
และสติปญ
ั ญา
11 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มดนตรีแก่ เพือ่ ให้เด็กนักเรียน/เยาวชนมี
เด็กนักเรียน/เยาวชน
ความรู้ ความสามารถเกีย่ วกับ
ดนตรีไทย
12 จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตสานึก เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีความตระหนัก
เกีย่ วกับด้านการศึกษา
รู้ถึงความสาคัญของการศึกษา

13 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง

จัดหาเครื่องดนตรี จานวน
1 ชุด

งบประมาณ
2561
(บาท)
168,000

2562
(บาท)
168,000

2563
(บาท)
168,000

2564
(บาท)
168,000

2565
(บาท)
249,600

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิต
สานึกความสาคัญของการศึกษา

-เพือ่ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้
เด็ก และเยาวชน ในตาบล
ตรหนักกถึงความสาคัญของตน รู้จกั
ห้วยกระเจาประมาณ 2,000
หน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม
คน
-เพือ่ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
-เพืส่ ่งเสริมและพัฒนาเด็กได้มีร่างกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญาที่ดี สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุข

แบบ ผ. 02

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

150 คน -เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารเสริมที่มีประโยชน์
ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนรักและชื่นชม กองการศึกษา
ดนตรีไทย

50,000

150 คน -สามารถพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนมีร่างกายจิตใจและ
ะสติปญ
ั ญาที่ดี

กองการศึกษา

250,000

500 คน -เด็กและเยาวชนตระหนักถึง กองการศึกษา
ความสาคัญของตนเอง ทาให้
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
-เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมเป็นหมู่คณะ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อน่ อย่างมีความสุข
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

14 โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กให้มีความรู้ รู้จกั หน้าที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งปัญญา
มีสติปญ
ั ญาที่ดี

เด็ก เยาวชน จานวน 100 คน

15 โครงการส่งเสริมเพือ่ เตรียมความ
พร้อมเพือ่ เข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน(AEC)
ยุวฑูตน้อยศึกษาธรรม

เพือ่ ให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าเกีย่ วกับอาเซี่ยน
(AEC)
เพือ่ ให้เด็กเล็กรู้จกั ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย

จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับอาเซี่ยน
(AEC)
เด็กเล็กได้รู้จกั ประเพณี
วัฒนธรรมและและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

16 มือน้อยๆรักษาสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีจติ สานึกรักษา เด็กเล็กมีจติ สานึกที่ดี ในการ
สิ่งแวดล้อม
รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการศึกษาที่ดี - ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อ
แบบเรียน
-ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน
-ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

45,000

45,000

45,000

45,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100 คน เด็ก/เยาวชนมีความรู้และ
กองการศึกษา
มีความรู้และเสริมสร้างทักษะ
ในเรียนรู้
500 คน เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
กองการศึกษา
ความรู้เกีย่ วกับอาเซี่ยน(AEC)
เด็กเล็ก 120 คน ได้รู้จกั
ประเพณีวัฒนธรรมและ
กองการศึกษา
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ต่อไป
150 คน เด็กเล็ก 150 คน มีจติ สานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
150 คน เด็กเล็ก 150 คน มีจติ สานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา
กองการศึกษา

4,412,000 10,327,000 5,232,500 4,827,000 6,214,600
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการด้านกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายใน
เขตตาบลห้วยกระเจา
2 เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬามวลชน
อาเภอห้วยกระเจา
3 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีจงั หวัดกาญจนบุรี
4 ส่งเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในระดับต่างๆ

5 ส่งเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบแปลน
ที่ ทต. กาหนด
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เข้าร่วมการแข่งกีฬาในประเภทต่างๆ
หน่วยงานในอาเถอห้วยกระเจา
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อุดหนุนแก่สานักงานการ
ที่ดี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพือ่ ให้มีสถานที่ออกกาลังกาย

-ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนในเขตตาบลห้วยกระเจา
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคี
-เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ภาครัฐ อปท.กับชุมชน
-เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักกีฬาและ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
ต่อไป
-ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนในเขตตาบลห้วยกระเจา
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคี
-เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2565
(บาท)
1,000,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

แห่ง

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
65 คน ประชาชนมีอปุ กรณ์กฬี า
ออกกาลังกาย
100 คน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
หันมาออกกาลังกาย

500 คน -เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
จิตสานึกและปลูกฝังให้
นักเรียนรักการออกกาลังกาย
-นักเรียนและเยาวชนภายใน
ตาบลหันมาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
-นักเรียนและเยาวชนภายใน
ตาบลมีความสามัคคีและมี
สุขภาพแข็งแรง
500 คน -เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
จิตสานึกและปลูกฝังให้
นักเรียนรักการออกกาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการด้านกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
ภายในเขตตาบลห้วยกระเจา
ม. 1 - 21
7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาประจา
หมู่บา้ น
8 จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายประจา
หมู่บา้ นภายในเขตตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนภายในเขตตาบล ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจามีพฒ
ั นาการด้านกีฬา ห้วยกระเจาตามแบบแปลน
ที่ทต.กาหนด
เพือ่ ให้ประชาชนภายในเขตตาบล ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขต
ห้วยกระเจามีพฒ
ั นาการด้านกีฬา ตาบลห้วยกระเจาตามแบบแปลน
ที่ทต.กาหนด
เพือ่ ให้ประชาชนภายในเขตตาบล จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายประจา
ห้วยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง
หมู่บา้ น ตามแบบที่ ทต กาหนด

รวม

30,000

30,000

40,000

2564
(บาท)
100,000

140,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

ประชาชนมีพฒ
ั นาการด้านกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

กองช่าง

50,000

แห่ง

ประชาชนมีพฒ
ั นาการด้านกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

กองช่าง

200,000

ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

1,310,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
4.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

1 จัดบริการตรวจสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21

2561
(บาท)
52,000

2562
(บาท)
52,000

2563
(บาท)
52,000

2564
(บาท)
52,000

2565
(บาท)
52,000

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด ดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
150,000
ของโรคไข้เลือดออก
เช่น พ่นหมอกควัน การกาจัดลูกน้า
เป็นต้น ภายในเขตตาบลห้วยกระเจา
เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด ป้องกันและควบคุมการระบาดของ
ของโรคติดต่อ
โรคติดต่อในเขตตาบลห้วยกระเจา
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
จัดฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ในเขตเทศบาล 100,000
สุนัขบ้าในสุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

150,000

150,000

150,000

280,000

ครั้ง

10,000

ครั้ง

100,000

ครั้ง

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยตามปณิธานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
5 อบรมเสริมสร้างความรู้แก่ อสม.
ผู้นาชุมชน / แกนนาสุขภาพ
6 อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อสม. อบรม จานวน 150 คน
/ผู้นาชุมชนแกนนาสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตรี เช่นการ กลุ่มสตรีในเขตตาบลห้วยกระเจา
ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฯลฯ

10,000
100,000

100,000

100,000

20,000

ครั้ง

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทุกครัวเรือนได้รับการตรวจ
สุขภาพ
ครัวเรือนไม่เป็นไข้เลือดออก
3,095 ครัวเรือน

สานักปลัด

ครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพ
3,095 ครัวเรือน
สุนัขตาบลห้วยกระเจาฉีดวัคซีน

สานักปลัด

อสม. ผู้นาชุมชน แกนนาสุขภาพ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวการป้องกัน สานักปลัด
โรคต่างๆเพิ่มขึ้น
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
4.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ(สปสช.)
9 โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
10 อุดหนุนโครงการพระราชดาริ
สาธารณสุข
11 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
12 โครงการกิจกรรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ/สุขภาวะ กลุ่มปประชาชนในเขต ทต.
ที่แข็งแรง
ห้วยกระเจา
เพื่อให้ความรู้ด้านสาธาณสุขให้กับ ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
ประชาชน หมู่ที่ 1-21
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตรี เช่นการ กลุ่มสตรีในเขตตาบลห้วยกระเจา
ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฯลฯ
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนมี กลุม่ ประชาชนที่มีความเสี่ยง
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จานวน 50 คน

รวม

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

420,000
420,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ประชนมีมีสุขภาพ/สุขภาวะที่
แข็งแรง

สานักปลัด

420,000

ครั้ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
21 ศูนย์ เข็มแข็ง
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี

สานักปลัด

420,000

420,000

420,000

ครั้ง

30,000

50,000

50,000

ครั้ง

30,000

30,000

ครั้ง

สานักปลัด

กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวการป้องกัน สานักปลัด
โรคต่างๆเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่
สานักปลัด
แข็งแรง

1,343,000 1,343,000 1,383,000 1,443,000 1,983,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.1 แผนงานงบกลาง / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ส่งเสริมเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ ยังชีพ จานวน
1,275 คน

2 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ

เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
คนพิการ

คนพิการได้รับเบีย้ ยังชีพ
จานวน 255 คน

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ครั้ง

3 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้ปว่ ยเอดส์

ผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับเบีย้ ยังชีพ
จานวน 10 คน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพ
จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยเอดส์
อบรมอาสาสมัคร จานวน 30 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

50,000

50,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

30,000

30,000

50,000

ครั้ง

4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแล
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่กลุ่ม
เพือ่ จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยเอดส์
ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยเอดส์
6 อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ เพือ่ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารให้
ผู้พกิ าร
มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขใน
การดารงชีวิต
7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้สูงอายุมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ครั้ง

แบบ ผ. 02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุ 1,275 คน ได้รับ
สวัสดิการและมีความเป็นอยู่
ที่ดี
คนพิการ 255 คน ได้รับ
สวัสดิการและมีความเป็นอยู่
ที่ดี
ผู้ปว่ ยเอดส์ 6 คน ได้รับ
สวัสดิการและมีความเป็น
อยู่ที่ดี
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
สุขภาพแข็งแรง
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้ปว่ ยเอดส์ มีกจิ กรรมร่วมกัน
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร มีความสุข
ในการดารงชีวิต

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุขในการดารงชีวิต

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

168

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.1 แผนงานงบกลาง / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

8 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูล-ข่าวสาร/ข้อมูลการเลือกตั้ง

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 21ป้าย

9 อบรมคณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาคมหมู่บา้ น

เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั คณะ
กรรมการหมู่บา้ น ประชาคม

อบรมคณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาคม จานวน 240 คน

10 ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและ
ต่อต้านยาเสพติด
11 ขยายเขตเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าว
12 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าว
13 ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,3,4,6

เพือ่ ให้หมู่บา้ นปลอดยาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน/ต่อต้าน
ยาเสพติด
ขยายเขตเสียงตามสาย ม.1 - 21

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทางราชการ
14 ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 1 บ้านซ่อง เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทางราชการ
15 ติตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านทุ่งคูณ เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
หมู่ที่ 19
ข่าวสาร ทางราชการ

งบประมาณ
2561
(บาท)

20,000

2562
(บาท)

20,000

2563
(บาท)
20,000

20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

ทุกครัวเรือนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด

10,000

ครั้ง

สานักปลัด

20,000

20,000

ครั้ง

100,000

100,000

แห่ง

100,000

100,000

แห่ง

คณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาคมหมู่บา้ น240 คน
ได้รับการอบรม
ชุมชน/หมู่บา้ นปลอดยา
เสพติด
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์

ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่1–21

100,000

ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่2,3,4,6

500,000

แห่ง

ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 1
บ้านซ่อง
ติดตั้งเสียงตามสายหมู่ที่ 19

100,000

แห่ง

254,500

แห่ง

สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.1 แผนงานงบกลาง / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

16 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
17 สนับสนุนการจัดทาประชาคม
เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูป จัดทาประชาคมหมู่ 1 – 21
ประชาคม
18 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน
เขตตาบลห้วยกระเจา

2563
(บาท)

10,000

2564
(บาท)

10,000

2565
(บาท)
50,000
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง
ครั้ง

แบบ ผ. 02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ชุมชนเข็มแข็งมีส่วนร่วมในรูป
ประชาคมหมู่บา้ น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
สานักปลัด

เพือ่ ให้ประชาชนภายใน ม.1 21 มีสถานที่ประชุม/แสดงความ
คิดเห็น
19 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่ประชุม
ภายในเขตตาบลห้วยกระเจา
และแสดงความคิดเห็น

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ม.1- 21 ตามแบบที่ ทต. กาหนด

200,000

แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

กองช่าง

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ตาม
แบบแปลนที่ ทต. กาหนด

100,000

แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

กองช่าง

20 โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัว เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ในครอบครัว

จานวนครอบครัว 50 ครอบครัว

21 โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา
ยาเสพติดดูแลความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนและสถานที่ราชการ
แบบบูรณาการ

จัดชุดออกตรวจตามชุมชนต่างๆ
ร่วมกับหน่วยงานราชการ,ผู้นา
หมู่บา้ นในเวลากลางคืน

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและดูแลความสงบเรียบ
ร้อยภายในชุมชน

100,000

100,000

50,000

50,000

150,000

ครั้ง

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดีขึ้น

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ชุมชนมีความปลอดภัยและ
เข้มแข็ง

สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.1 แผนงานงบกลาง / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของตาบล เพือ่ จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เด็ก
ห้วยกระเจา
และเยาวชนภายในตาบล
ห้วยกระเจา
23 ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พกิ าร เพือ่ ตรวจเยี่ยมสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารโดยเป็นการ
ทางานบูรณาการและเชิงรุก

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

2562
(บาท)
10,000

25 โรงเรียนผู้สูงอายุ

เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จานวน 1,275 ราย
เพือ่ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ภาวะผู้นา
การเป็นผู้นา

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

แห่ง

50,000

50,000

ครั้ง

ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารภายในตาบล
ห้วยกระเจา

เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภาย จานวนครอบครัว 70 ครอบครัว
ในครอบครัว

รวม

2561
(บาท)

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ของตาบลห้วยกระเจา

24 โครงการยุติความรุนแรงภายใน
ครอบครัว

26 กิจกรรมสภาเด็ก

งบประมาณ

แห่ง

แบบ ผ. 02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กและเยาวชนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิด/กล้า
แสดงออก
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารภายใน
ตาบลห้วยกระเจามีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี
ไม่มีความรุนแรงภายใน
ครอบครัว
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สานักปลัด

เด็กและเยาวชนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิด/กล้า
แสดงออก

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

19,330,000 19,440,000 20,544,500 20,200,000 20,070,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ภายในเขต
ตาบลห้วยกระเจา

2 จัดหาเครื่องยังชีพ ยารักษาโรค
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดทาโครงการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย
5 ฝึกอบรมทบทวนความรู้และจัดตั้งอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่และเก่า
6 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ทต.
ห้วยกระเจา
7 ปรับปรุงระบบการจราจรภายในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข ประชาชนในเขตตาบล
ปัญหากับผู้ประสบภัย
ห้วยกระเจาที่ประสบภัย ดังนี้
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยแล้ง
เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21

2561
(บาท)
1,600,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,600,000 1,600,000 1,600,000

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

1,600,000

ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหากับผู้ประสบภัย
เพื่อทบทวนความรู้แก่ อปพร.
ทาให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 21
ที่ประสบภัย
สมาชิก อปพร.ศูนย์ ทต.
ห้วยกระเจา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

ครั้ง

70,000

ครั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ทต.
ห้วยกระเจา
จัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการจราจร เช่น สัญญาณ
ไฟต่างๆ ป้ายจราจรต่างๆ แท่น
แบริเออร์ ไฟแวบ กระจกโค้ง
กระบองไฟ ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที

สานักปลัด

ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที
สมาชิกอปพร.ศูนย์ทต.ห้วยกระเจา
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักปลัด

อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
ทันท่วงที
200,000 8,986 คน ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

กองช่าง
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยศูนย์ อปพร.ทต.
ห้วยกระเจา
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ - เทศกาลสงกรานต์
10 โครงการอบรมรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยต่างๆ
11 จัดหากล้องวงจรปิด cctv

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่

ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดภัย
พิบัติต่างๆ ในเขตตาบล
ห้วยกระเจา
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
และนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ผ่านไปมา
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ ประชาชน หมู่ที่ 1-21 มีความรู้
และสามรถป้องกันและระวังภัย
ต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

ครั้ง

อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
ทันท่วงที

สานักปลัด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

จานวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่างๆลดน้อยลง

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

มีความรู้และสามรถป้องกันภัย
ที่จะเกิดขึ้นได้

สานักปลัด

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กองช่าง

ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สานักปลัด

500,000

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความ
ฝึกอบรมประชาชน หมู่ที่ 1-21
ภัยพิบัติ
เข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็น ปีละ 50 คน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในพื้นที่

รวม

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2,080,000

2,580,000

60,000

60,000

60,000

2,140,000

2,140,000

3,030,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อม

จัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 21

2 ปรับปรุงบ่อกาจัดขยะ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงกาจัดขยะของ
ทต.ห้วยกระเจา

3 ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ

ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ

4 จัดทาแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดิน สาธารณะ จัดทาแนวเขตที่ดิน ม.1 - 21
5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความ
จัดกิจกรรมภายในเขตตาบล
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ห้วยกระเจา
6 จัดซื้อถังขยะ

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

หมู่ที่ 1 - 21 ตาบลห้วยกระเจา

7 โครงการส่งเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ จัดกิจกรรมภายในเขตตาบล
เป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ห้วยกระเจาหมู่ที่ 1 - 21

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
มีความเป็นอยู่ที่ดี

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

บ่อกาจัดขยะได้มาตรฐาน

กองช่าง

20,000

20,000

20,000

คัน

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

20,000

20,000

แห่ง

10,000

50,000

50,000

ครั้ง

ที่ดินสาธารณะมีแนวเขต
แน่นอนไม่มีการบุกรุก
ประชาชนตระหนักถึงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด/
กองช่าง
สานักปลัด

250,000 250,000 250,000

250,000

250,000

ใบ

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
เกิดความสะอาดเป็นระเบียบ

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
มีความเป็นอยู่ที่ดี

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

8 โครงการจัดทาสวนสาธารณะบริเวณ
คันอ่าง หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

จัดทาสวนสาธารณะ จานวน 1
แห่ง

9 โครงการคัดแยกขยะภายในตาบล
ห้วยกระเจา

-เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชน

ดาเนินการอบรม/ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะ

10 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

-เพื่อให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน

11 เตาเผาขยะ ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน เพื่อลดปริมาณขยะในเทศบาล

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)

40,000

2562
(บาท)

40,000

2563
(บาท)

40,000

2564
(บาท)

40,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชน 3,095 ครัวเรือน
ของครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่ดี
มีสุขภาพดี
50,000 ปริมาณขยะ ประชาชนเห็นความสาคัญใน
ในชุมชน ในการคัดแยกขยะ

2,500,000

จัดซื้อเตาเผขยะ ไร้มลพิษ ประหยัด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

คัน

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

1,845,400

เตา

การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

15,000

ครั้ง

ประชาชนตระหนักถึงผืนดิน
และน้า

สานักปลัด

พลังงาน

12 ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้า

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของดินและน้า

รวม

จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วย
กระเจา
330,000

310,000

920,000

3,480,000

4,850,400
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 อบรมพัฒนาการเมืองคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ทต.

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สมาชิกสภา ทต.
สภา ทต.

2 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานเทศบาล อบรมพนักงานเทศบาล และ
และ พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

3 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี

เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ
ภาษี
4 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร
พนักงาน สมาชิกสภา ทต.
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นากลุ่มต่าง ๆ
5 ฝึกอยรมถ่ายทอดความรู้บุคลากรภายใน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร
องค์กร
สมาชิกสภา ทต.
6 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และการให้บริการประชาชน
ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง/ประชาชนทั่วไป
จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน
ของทุกกองราชการ
7 อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน พัฒนาสภาพจิตใจให้กับประชาชน อบรมตัวแทนหมู่บ้านจานวน
100 คน
8 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภา พนักงาน
งานให้มีประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คณะผู้บริหารสมาชิก ทต.ได้รับ สานักปลัด
ความรู้และแนวทางในการ
บริหารงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สานักปลัด
ได้รับความรู้และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ถูกต้อง รวดเร็ว
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
สานักปลัด
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

สานักปลัด

ครั้ง

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน สานักปลัด
และการให้บริการประชาชนของ
ทุกกองราชการ
ประชาชนมีสภาพจิตใจที่ดี
สานักปลัด

10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

10,000

30,000

30,000

ครั้ง

เพื่อสร้างความสามัคคีแก่
สานักปลัด
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

9 โครงการวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
แก่พนักงานและลูกจ้างทต.ห้วยกระเจา ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและ จานวน 45 คน
ลูกจ้าง

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2561
(บาท)
35,000

2562
(บาท)

535,000

490,000

2563
(บาท)
35,000

2564
(บาท)
35,000

2565
(บาท)
35,000

685,000

555,000

555,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ/ความ
สามัคคีแก่พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรูก้ ับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ชุมชน/ท้องถิ่น
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง
2 ประชาสัมพันธ์ในการบริหาร ทต.

3 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบ
เพือ่ ให้ประชาชนทราบเกีย่ วกับการ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้
ดาเนินงานของ ทต.
ประชาชนทราบปีละ 1 ครั้ง
เพิม่ ประสิทธิภาพการ)ฏิบตั ิราชการ อุดหนุน/การดาเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน

รวม

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ประชาชนมีความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

60,000

ครั้ง

ประชาชนทราบการดาเนินงาน
ของ ทต.

สานักปลัด

160,000

ครั้ง

การบริหารงานของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

60,000

60,000

60,000

60,000

70,000

70,000

70,000

130,000 230,000

178

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล
2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟัง
การประชุมสภา ทต.
4 จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการประชาคม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมการทาประชาคมหมู่บ้านตาบล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนเห็นความสาคัญการทา สานักปลัด
ประชาคม
ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม
ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟัง
ครั้ง
สานักปลัด
สภา ทต.
การประชุมสภา ทต.ทุกครั้ง
สภา ทต.
-เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง จัดทาแผนพัฒนาต่างๆตามระเบียบ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละความสาเร็จ -สามารถนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้ สานักปลัด
กันระหว่าง แผนพัฒนาต่างๆ และการ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
ในการดาเนินการตาม สอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆได้
จัดทางบประมาณประจาปี
แผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และ
แผนพัฒนา
ร้อยละ 90
-เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาที่มี
พ.ศ.2562 หนังสือสั่งการกาหนด ดังนี้
-ร้อยละของแผนงาน/ -สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 1. แผนยุทธศาสตร์ ทต.ห้วยกระเจา
โครงการที่นาไปสู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี
2.แผนพัฒนาสามปี ทต.ห้วยกระเจา
การปฏิบัติ
สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
ประสิทธิภาพ
3. แผนดาเนินงาน
จากัดในแผนพัฒนาอย่างมี
-เพื่อการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ 4.จัดทาและประสานแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
ท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.
เอกสารงบประมาณประจาปี และนา
มีความถูกต้องและคุ้มค่า
ไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ
5 จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้มีงบประมาณสาหรับใช้ในการ -จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทาให้การจัดทางบประมาณ มีแผน สานักปลัด
ประจาปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายบริหารจัดการองค์กรและเพื่อการพัฒนา ประจาปี และเทศบัญญัติงบประมาณ
ดาเนินงาน และมีวงเงินงบประมาณ
จ่ายเพิ่มเติม ของ ทต.
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่ายเพิ่มเติม
ที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
10,000 10,000

ครั้ง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

6 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

-เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม
-เพื่อประเมินผลงาน/โครงการ
-เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชน
-เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบผลงาน
ของแผนงาน/โครงการว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่เพื่อใช้
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
7 จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของ -เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับ
ผู้รับบริการในงานบริการของ ทต.
บริการต่องานบริการของ ทต.
-เพื่อเป็นการประเมินผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการของ ทต.
-เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินผลการ
ให้บริการของผู้รับบริการตามความ
คิดเห็นของผ้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบริการ
ของ ทต.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน
งานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561 -2565 ของโครงการที่อยู่
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี/เพิ่มเติม รวบรวมขัอมูลการ
ออกติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครง
การประเมินผลและจัดทารายงาน
สารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่องานบริการต่องาน
บริการของทต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ร้อยละของโครงการ -ทาให้ทราบผลการติดตามแผนงาน/
ที่ได้ดาเนินการในระยะ โครงการที่ได้ดาเนินการเป็นไปตาม
เวลาที่กาหนด
กาหนดระยะเวลาร้อยละ 100
-ร้อยละของความคุ้มค่า-ทาให้ทราบผลการประเมินแผนงาน/
ของโครงการ
โครงการมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์
-ร้อยละของความ มากน้อยเพียงใด
พึงพอใจของประชาชน -ทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลสาหรับใช้ใน
ต่อโครงการ
การวางแผนพัฒนาท้องต่อไป
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลของความพึงพอใจ ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติ สานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน

งานของเทศบาล
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศ
มนตรีตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลฯและนายกเทศมนตรีตาบล
ห้วยกระเจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามที่กฏหมายกาหนด
-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น
ไปตามมระเบียบและกฏหมายกาหนด

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีตาบล
ห้วยกระเจา และเพื่อเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯเป็นไป
ตามแผนฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

600,000 600,000 100,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)
การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
กฏหมายกาหนด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วย สานักปลัด
ความเรียบร้อย
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งฯให้มีความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

130,000 130,000 730,000 740,000 240,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการบ้านเมือง

2 ซ่อมปรับปรุงทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรับ -เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
ผิดชอบของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และสิง่ ก่อสร้างของเทศบาลให้อยู่ใน
สภาพดี
-เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ชารุดให้สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ครัง้

ซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆที่ดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
-ปรับปรุงป้ายเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

4 ค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ เพื่อให้เทศบาลห้วยกระเจามีเครื่องมือ บารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะ
ขนาดใหญ่
ที่มปี ระสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน -รถยนต์เทศบาล
-รถยนต์บรรทุกน้า
-รถกระเช้า
-รถขยะอื่นๆ ฯลฯ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

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

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนทราบระบบบริหาร

-

-ส่วนราชการต่างๆปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ทรัพย์สินของทต.ห้วยกระเจาได้รับ
การซ่อมแซม/ปรับปรุงให้สามรถใช้
ในการปฏิบัติงานได้

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ทต.
ห้วยกระเจา

ทุกส่วนราชการ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

5 จัดทาประกันภัยรถยนต์ราชการของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นการประกันภัยความเสียหาย จัดทาประกันภัยประเภท 3 ให้กับ
จากการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ส่วน รถยนต์ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
กลาง
-เพื่อคุ้มครองความเสียหายผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นใน
วงกว้าง หรือจานวนมาก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-เกิดขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานทุกส่วนราชการ
ในการปฏิบัติงานมากขึน้
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้

7 เตรียมความพร้อมของเทศบาลตาบล
-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ห้วยกระเจาที่รับการถ่ายโอนภารกิจและ สามารถรับภารกิจที่ถ่ายโอนมาดาเนิน
งบประมาณที่จะได้รับ
การได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ระเบียบ

-

เทศบาลตาบลห้วยกระเจาสามารถ ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการถ่ายโอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

8 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาในหมวดค่า
สาธารณูปโภค

-

ส่วนราชการต่างๆปฏิบัติงานได้อย่างทุกส่วนราชการ
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
800,000
ค่าจ้างบุคลากร ค่าน้าค่าไฟ ในการดาเนิน
งาน อบรมผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อรับรองการ
ถ่ายโอนภารกิจต่างๆ
-ถ่ายโอนประปาหมู่ที่ 16
-เพื่อเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้มาซึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
บริการสาธารณูปโภค และมีค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
ด้านสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

9 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน/ข่าวสารของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

10 จัดทาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ -โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
กิจกรรมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ห้วยกระเจา
ของเทศบาล
-เพื่อเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมของเทศบาล
ของเทศบาล
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
-จัดทาแผ่นพับ หนังสือวารสาร แผ่นป้าย
ค่าล้างและอัดภาพถ่ายต่างๆและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ
-เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศที่ใช้
-จัดทา/ปรับปรุงเว็ปไซด์ของเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้าราชการ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ -จัดวางระบบ e-lass ภายในเทศบาล
พนักงาน
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
-จัดทาระบบ e-plan ภายในเทศบาล
สามารถ
-จัดทา/จัดจ้างทาแผนที่ภาษี
ปฏิบัติงาน
-จัดทา/ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต/
เพิ่มขึน้
ระบบโทรศัพท์ภายในสานักงาน
ร้อยละ 70

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการ ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการของเทศบาลในด้านต่างๆ

-มีระบบสารสนเทศต่างๆมาประยุกต์ทุกส่วนราชการ
ใช้กับภารกิจของเทศบาลได้สะดวก
และรวดเร็ว
-ส่วนราชการต่างๆปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในด้านต่างๆ
-เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
บริการประชาชน
เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและ
เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้
-เพื่อปรับปรุงอาคารสานักงาน ทต.
ใช้ในการปฏิบัติงาน

-จัดให้ทุกภาคส่วนราชการเข้าร่วม
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 -ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทและ ทุกส่วนราชการ
ของประชาชน หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้
กิจกรรมโครงการ
ที่เข้าร่วม กับประชาชน
-จัดให้มีการบริการชุมชนเคลื่อนที่
โครงการ
-จัดให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ถึงบ้าน
ประชาชน

14 ปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาล

-เพื่อปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.
ใช้ในการปฏิบัติงาน/ติดต่อราชการ

ปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.(ตามแบบที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เทศบาลกาหนด)

15 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุ

-เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคารพัสดุ
สานักงาน ทต.ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประปา

11 เทศบาลเคลื่อนที/่ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
(แบบกัลยาณมิตร)

12 จัดทา/ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
หมู่ที่ 1-21
13 ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 เยาวชน/ประชาชนได้มีแหล่งศึกษา ทุกส่วนราชการ
ของประชาชน ค้นคว้าหาความรู้
ที่เข้าใช้บริการ
ครัง้
สานักปลัด
ปรับปรุงอาคารสานักงาน ทต.(ตามแบบที่300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
มีอาคารใช้ในการปฏิบัติงานและ
กองช่าง
เทศบาลกาหนด)
รองรับประชาชนที่มารับบริการ

จัดทา/ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ครัง้

มีอาคารจอดรถใช้ในการปฏิบัติงาน สานักปลัด
และรองรับประชาชนที่มารับบริการ กองช่าง

ครัง้

มีอาคารใช้ในการเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ์
อย่างเพียง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล
17 ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล

18 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล
19 ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล

วัตถุประสงค์
-เพื่อปรับปรุงบ้านพักพนักงานใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน
-เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน
-เพื่อก่อสร้างบ้านพักพนักงานใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน
-เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล

20 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล -เพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของเทศบาล
21 บารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อปรับปรุง/บารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
ของเทศบาล
เทศบาล
22 ค่าตกแต่งภายในสานักงานเทศบาล
-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน(ตามแบบที่ทต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กาหนด)
ก่อสร้างอาคารสานักงาน ขนาด 2 ชั้น
10,000,000
จานวน 1 หลัง พร้อมตกแต่งภายใน
(ตามแบบที่ ทต. กาหนด)
ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ขนาด 1 ชั้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวน 5 หลัง (ตามแบบที่ทต.กาหนด)
ก่อสร้างโรงจอดรถ(ตามแบบที่เทศบาล
1,000,000 1,000,000
กาหนด)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ครัง้
ครัง้

ครัง้
แห่ง

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตามแบบที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ทต.กาหนด)
ปรับปรุง/บารุงรักษาครุภัณฑ์ของเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ครัง้

เพื่อจ่ายเป็นตกแต่งภายในสานักงาน
อาทิ เช่น Built in ครุภัณฑ์สานักงาน
แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
(ตามแบบที่ ทต. กาหนด)

ครั้ง

200,000 200,000

ครัง้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีบ้านพักใช้ในการอยูอ่ าศัยในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงาน
กองช่าง
มีอาคารใช้ในการปฏิบัติงานและ
สานักปลัด
รองรับประชาชนที่มารับบริการ
กองช่าง
ได้อย่างเพียงพอ
มีบ้านพักใช้ในการอยูอ่ าศัยในการ สานักปลัด
ปฏิบัติงาน
กองช่าง
มีอาคารจอดรถใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง
และรองรับประชาชนที่มารับบริการ
กองช่าง
มีที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สามารถ
สานักปลัด
ใช้งานได้ดีดังเดิม
กองช่าง
ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม ทุกส่วนราชการ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล สานักปลัด
ห้วยกระเจามีประสิทธิภาพ กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

23 ก่อสร้างศาลพระภูมิ

-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสถานที่เคารพศักการะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิ
(ตามแบบที่ ทต. กาหนด)

100,000

แห่ง

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

24 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร

-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์

200,000 500,000

แห่ง

การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล สานักปลัด

25 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในสานักงาน
เทศบาล

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและรองรับ
ประชาชนที่มารับบริการ

กว้าง 6 เมตร ยาว 213 เมตร

674,600

สาย

สานักปลัด

26 ก่อสร้างเสาธงสานักงานเทศบาล

เพื่อให้เทศบาลมีเสาธงที่ได้มาตรฐาน
มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม

ก่อสร้างเสาธงสูง 16 เมตร

มีถนนใช้ในการปฏิบัติงานและ
รองรับประชาชนที่มารับบริการได้
อย่างเพียงพอ
มีเสาธงที่ได้มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง และสวยงาม

27 วางท่อระบายน้าหน้าสานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

วางท่อระบายน้า จานวน 152 ท่อน
พร้อมบ่อพัก (ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

มีท่อระบายน้า และระบายน้า
ท่วมได้

กองช่าง

300,000

294,000

แห่ง

แห่ง

สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด

187

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ านเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

28 วางท่อน้าทิ้งหลังอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ท่อ PVC 6 นิ้ว ยาว 75 ม. ท่อ PVC
3 นิ้ว ยาว 263 ม. (ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)
29 ก่อสร้างป้ายสานักงานเทศบาลตาบลห้วย เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่และรองรับ ความสูง 2.50 เมตร ยาว 11.35
กระเจา (อาคารหลังใหม่)
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เมตร รั้วสองข้าง ยาวข้างละ 36 เมตร

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

55,900

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

มีท่อน้าทิ้ง และระบายน้าได้

กองช่าง

471,200

แห่ง

ประชาชนติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

เพื่อการปฏิบติงานมีประสิทธิภาพและ โคมไฟถนน LED 75 วัตต์ พร้อม
รองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ อุปกรณ์ จานวน 12 ชุด

363,500

แห่ง

ประชาชนติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

31 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
ราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
(ค่า K) ให้กับโครงการก่อสร้างของ
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) เทศบาล

50,000

ครั้ง

โครงการมีมาตรฐานตามที่กาหนด

กองช่าง

30 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก
อาคารสานักงาน

เพื่อระบายน้าทิ้งที่ออกจากอาคาร
สานักงาน

2561
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

รวม

5,110,000 15,110,000 5,910,000 7,634,500 7,110,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
2 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

3 แผนงานบริหารทัว่ ไป
4 แผนงานบริหารทัว่ ไป
5 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

6 แผนงานบริหารทัว่ ไป
7 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

8 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9 แผนงานบริหารทัว่ ไป
10 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

12 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น
เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง
ตัดตรงคัง้ ละ 10 แผ่น
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน
โต๊ะขาวเอนกประสงค์
หน้าโต๊ะผิวเคลือบ
หน้าโต๊ะทาจากไม้อดั
มีเหล็กคาดรับน้าหนักหน้าโต๊ะ
ขาโต๊ะพับได้และมีปมุ่ ปรับระดับ
เก้าอีบ้ ุนวม
เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งาน
ประมวลผลแบบที่ 2
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์
ชนิดขาวดา/สี
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พืน้ หรือแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด18,000
บีทียู จานวน 9 ชุด
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พืน้ หรือแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด24,000
บีทียู จานวน 5 ชุด

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

20000

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สานักปลัด
10,000
สานักปลัด
10,000
5,000
20,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

3,500

100,000
50,000

30,000

50,000
90,000

30,000

สานักปลัด
สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

10,000
260,000

10,000

20,000

สานักปลัด
สานักปลัด

165,000

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

13 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

14 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

15 แผนงานบริหารทัว่ ไป
16 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

17 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
18 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
19 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ้ รถบรรทุกน้า 6 ล้อ ถังบรรจุน้า
ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง
จัดซือ้ สายส่งน้าดับเพลิง
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง

จัดซือ้ เลือ่ ยโซ่ยนต์

20 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล

21
22
23
24

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดขาวดา/สี
ตูเ้ ก็บเอกสาร
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พืน้ หรือแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด26,000
บีทียู จานวน 3 ชุด
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พืน้ หรือแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000
บีทียู จานวน 4 ชุด
เครื่องตัดหญ้า
จัดซือ้ ถังเก็บน้าฝนเพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนทีข่ าดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค
-ถังไฟเบอร์กลาดขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร

งบประมาณ
2563
(บาท)
109,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

สานักปลัด

สานักปลัด

190,000

10,000
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000
10,000

สานักปลัด
สานักปลัด

35,000

30,000

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

800,000
20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

10,000
50,000
20,000

90,000
54,000
10,000
10,000
5,000

กองคลัง
กองคลัง
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

25 แผนงานอุตสาหรกรรม
และการโยธา
26 แผนงานอุตสาหรกรรม
และการโยธา
27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
28 แผนงานการพาณิชย์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิล้ แค็บ
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
35 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
36 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอีท้ างาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็ก 2 บานเปิด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องระดับ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องวัดมุม

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

ไม้สต๊าฟ

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

60,000

กองช่าง

20,000

กองช่าง

54,700

กองช่าง

20,000

10,000

กองช่าง

70,000

10,000

กองช่าง

40,000

10,000

กองช่าง

10,000

5,000

กองช่าง

10,000

กองช่าง

25,000

เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดขาวดา/สี
/A3
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

45,000

10,000

10,000

10,000

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองช่าง
700,000

กองช่าง

24,000

กองช่าง

85,000
5,000

กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,500

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

37 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
38 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
40 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

แบบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

ชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต
เทปวัดระยะ/ล้อวัดระยะ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

เครื่องเสียงประจาสานักงาน

41 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง
42 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง
43 แผนงานพาณิชย์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ 1 บ้านซ่อง

100,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ 2,3,4,6

600,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อนื่

ตูค้ วบคุมการทางานแบบตัง้ เวลาอัตโนมัติ

738,000

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
46 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
47 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
49 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

เทปวัดระยะ/ล้อวัดระยะ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

กล้องระดับขนาดขยาย 30 เท่า

34,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

9,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
(SLUMP TEST)
แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต(Molds)

9,500

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

ตู้ควบคุมการทางานแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ

65,000

65,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

ปั๊มเคมีสาหรับสูบส่งคลอรีนน้าอัตโนมัติ

350,000

350,000

กองช่าง

9,000

20,000

20,000

กองช่าง

300,000

สานักปลัด

800,000
20,000

กองช่าง
กองช่าง
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ที่

แผนงาน

50 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
51 แผนงานพาณิชย์

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

มอเตอร์ทดรอบผสมสารเคมี

เครื่องสูบส่งคลอรีนน้าอัตโนมัติ

350,000

400,000

กองช่าง

52 แผนงานพาณิชย์

ครุภัณฑ์ ครุภภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ครุภัณฑ์ ครุภภัณฑ์อนื่

126,000

130,000

กองช่าง

53 แผนงานพาณิชย์

ครุภัณฑ์ ครุภภัณฑ์อนื่

100,000

120,000

กองช่าง

54 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สาหรับ
จ่ายถังแพค
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สาหรับ
จ่ายถังโพลิเมอร์
ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น

50,000

10,000

กองการศึกษา

55 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน

70,000

10,000

กองการศึกษา

56 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอีท้ างาน

40,000

10,000

กองการศึกษา

57 แผนงานการพาณิชย์
58 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
59 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
60 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป
61 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป
62 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

มอเตอร์สูบน้าแบบจมใต้น้า
ชุดอุปกรณ์เสียงไร้สายหมู่ 1 บ้านซ่อง

50,000
100,000

50,000
100,000

50,000
100,000

กองช่าง
กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

ชุดอุปกรณ์เสียงไร้สายหมู่ 2,3,4,6

600,000

600,000

600,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

20,000

20,000

สป./กองคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า

10,000

10,000

กองคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้
พืน้ หรือแขวน(ราคารวมค่าติดตัง้ ) ขนาด
18,000บีทียู จานวน 9 ชุด

130,000

130,000

260,000

กองช่าง

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
25,900

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

63 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้
พืน้ หรือแขวน(ราคารวมค่าติดตัง้ ) ขนาด
15,000บีทียู จานวน 1 ชุด

กองการศึกษา

64 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้
พืน้ หรือแขวน(ราคารวมค่าติดตัง้ ) ขนาด
30,000บีทียู จานวน 2 ชุด

80,400

กองการศึกษา

65 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้
พืน้ หรือแขวน(ราคารวมค่าติดตัง้ ) ขนาด
32,000บีทียู จานวน 4 ชุด

169,200

กองการศึกษา

66 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

33,600

สานักปลัด

67 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

15,300

สานักปลัด

68 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

20,000

สานักปลัด

69 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

500,000

สานักปลัด

70 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป
71 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป
72 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

60,000

สานักปลัด

เครื่องพิมพ์ Multifunction

15,000 สานักปลัด/กองคลัง

เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล

30,000

สานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

73 แผนงานการรักษา
ครุภัณฑ์
ความสงบภายใน
74 แผนงานสาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์
75 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภณ
ั ฑ์
และการโยธา

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสารองไฟฟ้า

76 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
และการโยธา
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสารองไฟฟ้า

77 แผนงานการพาณิชย์
78 แผนงานการพาณิชย์
79 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป

เครื่องเชือ่ มท่อ HDPE
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์
ซุม้ เฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายา
ลักษณ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

รวม

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตูเ้ ย็น
เครื่องพิมพ์ Multifunction

2565
(บาท)
2,500

40,000

4,371,500

2,995,500

สานักปลัด

20,000
15,000

สานักปลัด
กองช่าง

5,000

กองช่าง

90,000
55,500
400,000

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด

5,235,600
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 ตาบล
ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาดินสอหมู่ที่ 12
ต.ดอนแสลบ

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 ต.ห้วย
กระเจา ถึง บ้านเขาใหญ่ ม. 14 ต.ดอน
แสลบ

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ที่

โครงการ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กว้าง 6 ม. ยาว 2,000
ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

7,041,000

7,041,000

7,041,000

7,041,000

7,041,000

กว้าง 6 ม. ยาว 4,500
ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

10,587,000

10,587,000

10,587,000

10,587,000

10,587,000 ร้อยละของ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่
13,11 ต.ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาเขียว
ม.9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม.ยาว 9,000
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ มไหล่ทางข้างละ 0.50
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ม.(ตามแบบที่เทศบาล
สะดวก รวดเร็ว
กาหนด)

29,348,000

29,348,000

29,348,000

29,348,000

29,348,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11
ต.ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาแหลม หมู่ที่12
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

196

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20ต.ห้วย
กระเจา ถึง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.
ดอนตาเพชร อ.พนมทวน

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม. 4 เชื่อม ม. 2,6 ต.ห้วย
กระเจา เชื่อม บ้านหนองตายอด ต.วังไผ่
ถึง ต.หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ที่

โครงการ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กว้าง 6 ม.ยาว 7,000 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

กว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม.ยาว 2,500 ม.
กคอนกรีต ม.11,12 ต.ห้วยกระเจา ถึง ม. ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
9 บ้านเขาเขียว ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
(ตามแบบที่เทศบาล
สะดวก รวดเร็ว
กาหนด)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านทัพพระยา ม.8 ต.ห้วย
กระเจา ถึง บ้านทุ่งใหญ่ ม.14 ต.ห้วย
กระเจา

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 ม. ยาว 1,500
ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยกระเจา ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ถึง บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 12 ต.ดอนแสลบ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม. ยาว 2,000
ม.หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

6,479,300

6,479,300

6,479,300

6,479,300

6,479,300

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจา ถึง
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
บ้านเขาใหญ่ ม. 14 ต.ดอนแสลบ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม. ยาว 4,600
ม.หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

14,385,200

14,385,200

14,385,200

14,385,200

14,385,200 ร้อยละของ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.
ห้วยกระเจา

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม. ยาว 7,000
ม.หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

21,407,400

21,407,400

21,407,400

21,407,400

21,407,400 ร้อยละของ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13, 11 ต.
ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาเขียว ม.9 ต.บ่อ
พลอย อ.บ่อพลอย

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.ยาว 9,000 29,348,000
ม.หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

29,348,000

29,348,000

29,348,000

29,348,000 ร้อยละของ

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

198

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11 ต.ห้วย
กระเจา ถึง บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9ต.บ่อ
พลอย อ.บ่อพลอย
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม. 21 สายหน้าร.ร.บ้านซ่องถึงบ้านนางอิง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20ต.ห้วยกระเจา ถึง
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.ดอนตา
เพชร อ.พนมทวน
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทัพพระยา ม.8 ต.ห้วยกระเจา ถึง
บ้านทุ่งใหญ่ ม.14 ต.ห้วยกระเจา
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโกรกสมอ-บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่
17 ต.ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กว้าง 6 ม.ยาว 4,700
ม.หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

14,685,800

14,685,800

14,685,800

14,685,800

กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

900,000

900,000

900,000

900,000

กว้าง 6 ม.ยาว 5,900
ม.หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

18,223,100

18,223,100

18,223,100

18,223,100

18,223,100 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 1,500
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 6 ม. ยาว 6,000
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ร้อยละของ

14,685,800 ร้อยละของ

900,000

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายหนองครก - วังกระจ่า ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
เชื่อมตาบลดอนแสลบ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
19 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจาเชื่อมกับ หมู่ ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ที่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 เชื่อม เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
หมู่ที่ 6,14,17 ต.ห้วยกระเจา บ้านอ่าง ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
หิน ต.วังไผ่ ถึงบ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ. ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
บ่อพลอย
สะดวก รวดเร็ว
21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 สาย
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
บ้านนายสมปอง นงลักษณ์ - ม.6 ต.วังไผ่ ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตหมู่ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
9บ้านไผ่งาม ตาบลห้วยกระเจา เชื่อม หมู่ ห้วยกระเจาและตาบลดอน
12 บ้านเขาดินสอ ตาบลดอนแสลบ
แสลบได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

กว้าง 8 ม. ยาว 1,500
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 8 ม. ยาว 2,000
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 6 ม. ยาว 5,000
ม. (ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง6 ม.ยาว2,000 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง 6 ม. ยาว 5,000
ม.(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

11,931,000

11,931,000

11,931,000

11,931,000

11,931,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอน
กรีต หมู่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า ต.ห้วย
กระเจา เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ต.บ่อ
พลอย

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
ห้วยกระเจาและตาบลบ่อ
พลอยได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

14,561,000

14,561,000

14,561,000

14,561,000

14,561,000 ร้อยละของ

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต
ด้วยน้ายางธรรมชาติ ภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 20,000,000
ห้วยกระเจาได้มีถนนสาหรับ
(ตามแบบที่เทศบาล
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
กาหนด)
สะดวก รวดเร็ว

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กว้าง6 ม.ยาว5,300 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 1,800
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง - หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

5,771,000

5,771,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 2,300
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ (บ่อขยะ) ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7,263,000

7,263,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

201

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม. ยาว 2,900
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - หมู่ที่ 17 บ้าน ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
โกรกสมอ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม. ยาว 2,900
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10
ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
บ้านอุดมสุข
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม. ยาว 3,100
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ - หมู่ที่ ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
12 บ้านพยอมงาม
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)
9,892,000

2565
(บาท)
9,892,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

6,074,000

6,074,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

11,160,000 11,160,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

กองช่าง

202

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 5,690
หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด - หมู่ที่ 12 บ้าน ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
พยอมงาม
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2564
2565
(บาท)
(บาท)
17,070,000 17,070,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 2,200
หมู่ที่ 16 บ้านดอน - หมู่ที่ 18บ้านโกรก ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
แสลบ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

6,600,000

6,600,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 2,660
วัดรวก - หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7,980,000

7,980,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)
6,450,000

2565
(บาท)
6,450,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 1,120
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา - หมู่ที่ 5 บ้านเขา ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
กรวด
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

3,360,000

3,360,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 1,030
หมู่ที่ 13 ซอยข้าง รร.บ้านซ้องสาธุการ ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

3,090,000

3,090,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 2,150
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม - หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
เขากรวด (หนองขวาก)
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 4,420
หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง - หมู่ที่ 3 บ้าน ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ห้วยกระเจา
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 5 ม. ยาว 1,780
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - ถนนสายบ้าน ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทัพพระยา-บ้านทุ่งใหญ่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบล
กว้าง 6 ม. ยาว 3,800
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ - เขาช่องอินทรีย์ ห้วยกระเจา ได้มีถนนสาหรับ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ทางข้างละ 0.50 ม.
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
รวม

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2564
2565
(บาท)
(บาท)
13,260,000 13,260,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

5,340,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

5,340,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

13,680,000 13,680,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

269,486,800 269,486,800 269,486,800 386,476,800 386,476,800
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้้า/ระบบประปา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
โครงการ

ที่

1 ก่อสร้างแท็งค์น้าประปาเก็บน้้าใส

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบล
ห้วยกระเจามีน้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพือ่ ให้ราษฎรท้า
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
การเกษตร/อุปโภค-บริโภค
ในพืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจา
3 ก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในพืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจา

ก่อสร้างถังเก็บน้้าใสขนาด
ความจุ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร
ระบบประปาบาดาล
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า
บาดาล

เพือ่ ให้ราษฎรท้า
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
การเกษตร/อุปโภค-บริโภค

4 ขยายเขตท่อประปา ภายในต้าบลห้วย เพือ่ ให้ราษฎรท้า

กระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

การเกษตร/อุปโภค-บริโภค
รวม

ท่อประปา ยาว 39,400
เมตร

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
5,000,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
ได้รบั
แห่ง

มีน้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

100,000,000 100,000,000 8,939 คน มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ
1,500,000

1,500,000 8,939 คน มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ
30,000,000
แห่ง
มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จังหวัด
กาญจนบุรี

กองช่าง

กองช่าง

จังหวัด
กาญจนบุรี

106,500,000 136,500,000
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๒๐๗

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมิ นผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมิ นผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุ ดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี

๒๐๘
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒ นาท้องถิ่ น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการ
๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล่ า ช้ า เพราะการด าเนิ น งานต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นต้ อ งผ่ า น
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่ หน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจ ารณาใช้แผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นควรพิ จ ารณางบประมาณและค านึ ง ถึง สถานการณ์ ค ลั ง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓) ควรเร่ง รัด ให้ มี ก ารด าเนินโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้ ง ในเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณให้เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ ภารกิ จ แต่ล ะด้ า น
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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