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ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เรืื่องืืการใช้แผนพัฒนาทือ้ งถิ่นื(พ.ศ.ื2566-2570)
---------------------------------------------------------------------------ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวืาดืว้ ยการจืัดท าแผนพัฒ นาขององคืกรปกครองสืวนทือ้ งถิ่นืพ.ศ.ื
2548ืแกื้ไ ขเพิ ่ ม เตืิม ถึ ง ื (ฉบืับ ที่ ื 3)ื พ.ศ.ื 25 61ื ขื้อ ื 5ื ขื้อ ื 17ืขื้อ ื 24ื และ ขื้อ ื 2 5ื ห นืัง สืือ
กระทรวงมหาดไทยืดวนที่สุดืที่ืมทื0810.3/วื7467ืลงวืันที่ื14ืธันวาคมื2563ืกำหนดใหื้องคืกรปกครอง
สืวนทื้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นื(พ.ศ.ื2566-2570)
เพื่อใหื้การปฏิบตืั ืิงานตามอำนาจหนื้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจาเปืนไปเพืื่อประโยชนืสืุขของื
ประชาชนืโดยใช้วิธ ืีก ารบรืิหารกืิจการบื้านเมือ งทีืดีื และไดื้คำนืึง ถืึง การมืีสืวนรืวมของประชาชนในการจืัดทำื
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาืจืึงไดืจ้ ัดทาแผนพืัฒนาทือ้ งถิ่นื(พ.ศ.ื2566ื-ื2570)ืเสรืจเรียบร้อยแล้ว
และเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดไวื้ทุกประการ
เทศบาลตำบลห้วยกระเจาืจะใช้ แผนพืัฒ นาทือ้ งถิ่นื(พ.ศ.ื2566ื-ื2570)ืเปืนกรอบในการ
จืัดทำงบประมาณรายจืายประจำปีื งบประมาณรายจืายเพืิ่มเตืมิ ืงบประมาณจากเงืนิ สะสมืงบประมาณตามแผน
ความตื้องการของงบลงทืุนเพืื่อการพืัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกระเจาืเงืินอดหนืุนเฉพาะกืิจและงบประมาณเงืินื
อืุดหนุนให้แกืหนวยงานอื่นืรวมทั้งวางแนวทางเพืื่อให้มีการปฏืิบัติให้บรรลุวืัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวืใ้ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นื(พ.ศ.ื2566ื-ื2570)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศื ณื วืันที่ื29ื เดือนตุลาคมื พ.ศ.ื2564
สิริพงศืืสืบเนียม
(นายสิริพงศืืืสืบเนียม)ื
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

คานา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๐ (๙)
และพระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่ว ยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 –
2570) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทา
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – 2570) เทศบาล
ตาบลห้ ว ยกระเจา ฉบั บ นี้จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาเทศบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ตุลาคม 2564
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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
**************************************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
“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

สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
(ปัจจุบนั เป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551)
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
- โทรศัพท์ 034 – 677 – 285
- โทรสาร 034 – 677 - 286

อาณาเขตของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลวังไผ่ อาเภอห้วยกระเจา
ติดต่อกับ ตาบลดอนตาเพชร อาเภอพนมทวน
ติดต่อกับ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
ติดต่อกับตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย

2

แผนที่ตาบลห้วยกระเจา
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบ ป่าเขาเหมาะสาหรับใช้ในการทานา ทาไร่ และการเลี้ยง
สัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนือ้ การเลี้ยงกระบือ และไก่พื้นเมือง
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพการณ์ที่ทรัพยากรป่าไม้ถกู ทาลายไปมากมีผลกระทบต่อดุลภาพทางธรรมชาติเกิด
ภาวะอากาศวิปริต ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แห้งแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด ช่วงกลางวันถึงค่าอากาศจะ
ร้อนอบอ้าว ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแห้งแล้ง

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 75 % ลักษณะดินในพืน้ ที่เป็นดินเหนียว
ประมาณ 25 %

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 21 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลทั้งหมด 21
หมู่บ้าน ดังนี้

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

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง

นายพัชรพล สืบดา กานันตาบลห้วยกระเจา
นายมนตรี
หิรัญกนกพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวพรพิรณ
ุ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ใหญ่บ้าน
นายเกียรติศักดิ์ พยัคฆวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
นายสนั่น
วิเศษสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายไฉน
สืบเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน
นายประจวบ ทวีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน
นายชัยรัตน์ บุตรพุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญส่ง
ป้องกัน
ผู้ใหญ่บ้าน
นายอดุลย์
นกดา
ผู้ใหญ่บ้าน
นายพยุ
ภุมรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายเฉลียว เปรมปรีดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายออง
จันหอม
ผู้ใหญ่บ้าน
นายโชค
ป้องกัน
ผู้ใหญ่บ้าน
นายวินัย
อ่อนตีบ
ผู้ใหญ่บ้าน
นายณัฐพล ทรัพวรากูล ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุวิทย์
ทองดี
ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมจิตร เที่ยงธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาววรรณิสา เชื้อรอด
ผู้ใหญ่บ้าน
นายบารมี
มั่งคั่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
นายเผอิญ
สุขธูป
ผู้ใหญ่บ้าน
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2.1 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจามีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 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 5 , หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 15 , หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 20 , หมู่ที่ 21 , หมู่ที่ 3(บางส่วน) , หมู่ที่ 6 (บางส่วน)
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 7,017 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 7,017 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 5,599 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
7,017 คน คิดเป็นร้อยละ 79.79
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 จานวน 2,999 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,888 คน คิดเป็นร้อยละ 77.13
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 จานวน 2,597 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 82.99
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรในต าบลห้ว ยกระเจามี จ านวนทั้ ง สิ้ น 8,992 คน แยกเป็ น ชายจ านวน 4,426 คน
หญิง 4,566 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
บ้านพะยอมงาม
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
4.2 สาธารณสุข
ตาบลห้วยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง แบ่งเขตดังนี้
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
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
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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 แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และทาลายทรัพ ย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา นั้น ได้ดาเนินการจัดทาโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ในจุดเสี่ยงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
4.4 ยาเสพติด
ตาบลห้วยกระเจาประชากรส่ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มี ปัญ หายาเสพติด ในพื้น ที่
พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรห้วยกระเจา คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแส
ผู้กระทาผิดอยู่เป็นประจา ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลัง
สาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทาให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลาดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบั ผู้สงู อายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู้พกิ าร
(4) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กบั ประชาชนทั่วไป
(5) ดาเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
(6) ดาเนินโครงการสร้างและซ่อมทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั ผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(7) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อาเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
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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

5.2 การไฟฟ้า
- ชาวบ้านในตาบลห้วยกระเจาที่มีไฟฟ้าใช้ 2,982 ครัวเรือน หรือประมาณ 90%

5.3 การประปา
- จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปาของเทศบาล 2,985 ครัวเรือน
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5.4 โทรศัพท์
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 10 ตู้

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
- เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจาอาเภอที่อยู่ใกล้เคียง (อาเภอ
ห้วยกระเจา) ซึ่งมี จานวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)
หยุดวันอาทิตย์ และมีบริการขนส่งเอกชน จานวน 3 แห่ง เปิดบริการทุกวัน

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 70,756 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่นา
25,533 ไร่
- ที่ไร่
45,223 ไร่
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

6.2 การประมง
ชาวตาบลห้วยกระเจามีการทาประมงน้าจืดในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับ อ่างเก็บ
น้าหนองนาทะเล โดยมีลักษณะเป็นการจับปลาธรรมชาติ

6.3 การปศุสัตว์
เกษตรกรในพื้ นที่ มีก ารเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุก ร แพะ แกะ เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่ เ นื้อ ไก่
พื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นตาบลที่มีจานวนโคมากที่สุดในประเทศ
ไทย

6.4 การบริการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มี โรงแรม จานวน 1 แห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจามีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
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1. อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลาง โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ออก
กาลังกาย ตั้งแคมป์ตกปลา ซึ่งเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียง มีพันธุ์ปลาน้าจืดที่สาคัญ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน
และปลาบึก
2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดเป็นประจา
ทุกปี ณ ที่ว่าการอาเภอห้วยกระเจา โดยลักษณะการจัดงาน เป็นการจัดริ้วขบวนแห่มีการประดับประดาเทียนจานา
พรรษา การประกวดริ้วขบวนแห่ และการประดับเที ยนสวยงาม กลางคืนมี การจัดการประกวดธิดาเทียน และ
มหรสพ เป็นการจัดราวงย้อนยุค

6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีโรงงานอุตสาหกรรมการถลุงแร่ควอทช์ จานวน 1 แห่ง สถานที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมูท่ ี่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
- ปั๊มน้ามัน
- โรงสี
- ร้านสะดวกซื้อ
- ธนาคาร ธกส.
- ธนาคารออมสิน
- ร้านอาหาร

2
7
2
1
1
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
2. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
3. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ
6.8 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

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุท ธ
และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตาบล ดังนี้
- วัด จานวน 11 แห่ง ได้แก่
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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
สานักสงฆ์ทุ่งใหญ่

ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่
ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่

3
13
8
12
9
18
15
5
7
7
11

ตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 14

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

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ได้แก่
1. ด้านการแพทย์สมุนไพร
2. ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ การราเหย่ย ราแคน
3. ด้านการละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ วัวลาน
4. ด้านอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ไก่กระทอก
5. ด้านการจักสาน ได้แก่ การสานสุ่มไก่ กระบุง กระด้ง ลอบดักปลา
ภาษาถิ่น ประชาชนชาวห้วยกระเจาไม่มีภาษาถิ่น แต่มีสาเนียงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ คือ สานียงเหน่อ
ห้วยกระเจา

7.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา ได้มีสินค้าพื้นเมืองส่วนใหญ่จะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร และ
อาหารป่า เช่น อินทผลัม เมล่อน ของป่า อย่างเช่น เห็ดโคน
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ในเขตตาบลห้วยกระเจา มีแหล่งน้าซึ่งเกิดตามธรรมชาติ ดังนี้
- ประเภท บึง , หนอง 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล โดยปัจจุบันได้ปรับปรุง
เป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลาง มีกรมชลประทานเข้ามาดูแล
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- ประเภท ลาห้วยธรรมชาติ เช่น ห้วยวังหิน คลองวังอีเหยี่ยว
และมีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นและใช้การได้ ดังนี้
- ฝาย
จานวน
3 แห่ง
- บ่อน้าตื้น จานวน 85 แห่ง
- บ่อบาดาล จานวน 10 แห่ง
- ระบบประปา จานวน 17 แห่ง
- อ่างเก็บน้า จานวน
4 แห่ง
- สระน้า

จานวน

19 แห่ง
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8.2 ป่าไม้
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลห้วยกระเจา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
พ.ศ. 2481 ลักษณะป่าไม้ เป็น ป่าดิบแล้ง ป่าไม้เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สาคัญ เช่น ประดู่ ตะแบก
เต็ง รัง แดง พะยอม มะม่วงป่า เหียง มะขามป้อม ไผ่ป่า เถาวัลย์ และหญ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น

8.3 ภูเขา
ตาบลห้วยกระเจา ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ มีเทือกเขาสูง ที่สาคัญ ได้แก่ เขาช่องอินทรีย์ เป็น
ต้น เทือกเขาเหล่านี้ ถูกปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง ซึ่งมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่สาคัญ

9. อื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสิริพงศ์
นายวิโรจน์
นายอภิชาติ
นายฐิติพัฒน์
นายสาโรช

สืบเนียม
สืบดา
สืบศักดิ์
เชื้อทอง
ใจชื้น

นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
1. นายอารมณ์
2. นายเสี่ยง
3. นายจิตร
4. นายสุวัฒน์
5. นายสมบูรณ์
6. นายมัก
7. นายสวิท
8. นายกิตติภพ
9. นายกรึก
10. นายกิตติทัต
11. นายลาพันธ์
12. นายสมหวัง

วิทยายนต์
วิทยายนต์
สืบด้วง
คาปาน
เชื้ออยู่
จงศุภวิศาลกิจ
จันทร์หอม
สุขธูป
คาปาน
คาปาน
คาวงษ์
กลัดตลาด

ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
รองประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขตที่ 2
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(1) ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นักทรัพยากรบุคคล
(2) พนักงานขับรถยนต์
นักพัฒนาชุมชน
(3) พนักงานจ้างทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(4) พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
(6) พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
(7) พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
(8) พนักงานจ้างทั่วไป
(9) พนักงานจ้างทั่วไป
(10)พนักงานประจารถขยะ
(11)พนักงานประจารถขยะ
(12)พนักงานประจารถขยะ
กองคลัง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

(๑)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(4) พนักงานผลิตน้าประปา
(5) พนักงานผลิตน้าประปา
(6) พนักงานผลิตน้าประปา
(7) พนักงานจ้างทั่วไป
(8) พนักงานจ้างทั่วไป
(9) พนักงานจ้างทั่วไป
(10) พนักงานจ้างทั่วไป
(11) พนักงานจ้างทั่วไป
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผู้อานวยการกองการศึกษา
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1

กองการศึกษา
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(3) ผู้ดูแลเด็ก
(4) ผู้ดูแลเด็ก
(5) ผู้ดูแลเด็ก
(6) ผู้ดูแลเด็ก
(7) ผู้ดูแลเด็ก
(8) ผู้ดูแลเด็ก
หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑๙

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒๐
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็น มนุ ษย์ ความเจริญ เติ บ โตของชาติ ความเป็น ธรรมและความอยู่ดีมี สุข ของประชาชน ความยั่ง ยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

๒๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
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
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การเกษตรสร้างมูลค่า
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7) เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4) การเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

๒๒
(๕) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นทีเ่ มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
(๖) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3
หลักการและแนวคิด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผลตามเปู าหมาย
การพัฒนาระยะยาวที่กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทา
หน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีและเพื่อผลักดันให้ ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่ วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กาหนดทิศทางและเปู าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่สาคัญ 4
ประการ ได้แก่
(1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล ด้วยการกาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ฐานทาง
ทรัพยากร และฐานทางวัฒนธรรมของของพื้นที่ และการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์ จากการพัฒนาแก่
ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ควบคู่กับการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดีโดยการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ
ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก และการสร้างความสมดุลระหว่ างความสามารถในการแข่ งขัน
กับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง
(2) แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่ อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศ การสร้างความพร้อมของประเทศในการรับมือและปรับตัวให้ อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติพร้ อมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง หรือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างการเติบโตที่มี
คุณภาพและยั่งยืน

๒๓
(3) เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับประชาชนทุก
กลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัย
สนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป
(4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้ มแข็งของประเทศอันประกอบด้ วยความ
หลากหลายทางชี วภาพและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พร้ อมกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ การจัดท าแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 13 ยัง คานึงถึงเงื่อนไขและข้ อจ ากัดของการพัฒ นาประเทศที่สืบ
เนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดฯ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
การวางกรอบการพัฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบที่รนุ แรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ จ ากโอกาสที่ เกิ ดขึ้นได้ อ ย่างเหมาะสมและทันท่ วงที การก าหนดทิ ศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าว
ทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ พร้ อมกับการปรับโครงสร้ าง
เศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง
และคานึงถึง ความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อ ให้เ ป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้างต้น แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 13 ได้กาหนด
เป้าหมายหลักจานวน 5 ประการ ประกอบด้วย
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่ งขันของภาค
การผลิตและบริการสาคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์ พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเปู าหมาย
รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
(2) การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้ง
ทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเตรียมพร้อมกาลังคนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเปูาหมายที่
มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
(3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้าทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาส
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
(4) การเปลี่ย นผ่ านไปสู่ ความยั่ง ยื น โดยปรั บ ปรุง การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ ในการผลิ ตและบริโ ภคให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ ไขปัญหามลพิษสาคัญ ด้วยวิธีการที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้า และลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว
(5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้ บริบทโลก
ใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจทิ ัล

๒๔
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

หมุดหมายการพัฒนา
เพื่อถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อ
ให้เกิดการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กาหนดหมุดหมายการพัฒนา จานวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่ งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ‘ขจัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสาคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเปูาหมาย
หลัก ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 13 โดยหมุ ดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่ มาจากการ
ประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กาหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทาให้หมุดหมายแต่ละประการ
สามารถสนับสนุนเปูาหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้
1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่สาคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

๒๕
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566 - 2570
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ย ว เชื่ อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลางระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อม
ล้าภายในประเทศ
กรอบทิศทางการพัฒนาภาค
บทบาทของภาค เป็นภาคที่มีบทบาทการพัฒนาที่สาคัญในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมสาคัญของภาคกลางที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของประเทศ ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระดาษ เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง
ของประเทศ เป็นฐานการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งสถาบันทางการศึกษาและ
สถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ และเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล โดยมีศูนย์การแพทย์ชั้นนา และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจานวนมาก
ทิศทางการพัฒนาภาค ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยง
กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลของความเป็นเมืองและกิจกรรมความเจริญทางเศรษฐกิจจาก
กรุง เทพฯ แผ่ก ระจายไปยัง พื้ นที่ โดยรอบจนเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ เ ดียวกั นในทุ ก ด้าน กรุง เทพฯ และภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ โดยเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม เป็นศูนย์กลางการ
บริการ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การขนส่ง และสุขภาพ รวมทั้งเป็น ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สาคัญของประเทศ
โดยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ภาคกลาง มุ่งพัฒนาเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริก ารมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และกาหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา HEART โดยใช้ประโยชน์
ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการ (H: High Value-added Products and Services) และให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้น
เอง และสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลายทั้งทางด้าน “Technical Skill”โดยเฉพาะการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม รวมถึง “Human Skill” ที่สามารถ
เข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางานและพัฒนายกระดับ
ทักษะเดิมให้ดีขึ้น (E: Education and Training) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้ง
นาศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (A: Art and Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

๒๖
และให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต (R: Restructuring) โดยการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทดแทนการใช้
แรงงานแบบเข้ม ข้น การปรับเปลี่ยนจากการทาการเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าการเกษตรที่ยั่ง ยืน และเน้นการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (T: Treatment of
Environmental Pollution and Restoring Natural Resources) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายรวม
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบ
และพัฒนาขึ้นเอง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(๑) นาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาทิ อาหาร
เสริมสุขภาพ และเครื่องสาอาง รวมทั้งประยุกต์ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการรองรับ อาทิ
จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ และอุตสาหกรรม
สมุ นไพร ในเขตพื้ นที่ ที่ มี ศัก ยภาพในการรองรับ อาทิ จัง หวัด นครปฐม ปทุ ม ธานี สมุ ท รสาคร พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next Generation Automotive)
ในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับ อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ
(๓) สนับ สนุนการพั ฒนาจากผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง
(๔) สนับ สนุนให้ผู้ป ระกอบการอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึง แหล่ง ทุ น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ
SMEs สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้สามารถพัฒนาและพึงพาตนเองได้ใน
อนาคต
(๕) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม Start Up ที่มุ่งสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
๒) พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของ
ประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(๑) เพิ่ม ผลิตภาพและสร้า งมู ล ค่าเพิ่ ม ให้แก่ สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้ ง วัส ดุเ หลือใช้ ทาง
การเกษตรในพื้นที่แหล่งผลิตสาคัญของภาค เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรจะได้สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบ
ทอดอาชีพเกษตรกร และลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม อาทิ ข้าว ในเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี และนครปฐม อ้อย ในเขตพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี พืชผัก ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม โคนม-โคเนื้อ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี สุกร ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม
สัตว์ปีก ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และสัตว์น้ า ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ ผ่านการวิจัย พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มข้น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาการเกษตรรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความแม่นยาสูงมาใช้ในการ
ทาการเกษตร เพื่อพั ฒนาไปสู่เกษตรกรอั จฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) ซึ่ง จะช่วยให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

๒๗
(๓) ส่งเสริมการทาการเกษตรที่ยงั่ ยืน อาทิ การท าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียท์ ี่ให้ความสาคัญกับความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิง่ แวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพการทาการเกษตรไปสูม่ าตรฐานความปลอดภัย
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้ความสาคัญ
กับ การพัฒ นาฐานข้อ มูล ด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตของ
เกษตรกร และพัฒนาตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่สาคัญในพื้นที่ไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร
ของประเทศรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce
๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวและปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยส่งเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตจังหวัดที่มีแหล่ง ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ อาทิ จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม เชิงประวัติศาสตร์ อาทิ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม เชิงอาหารและ
วัฒนธรรม อาทิ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรี และเพชรบุรี เชิงกีฬา อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี เชิงการแพทย์และการ
ส่งเสริมสุขภาพ อาทิ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี
(๒) ส่ง เสริ ม การจัด การการท่ อ งเที่ ย วสีเ ขียวเพื่อ ลดผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อมจากการ ท่ องเที่ ยว โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม โดยใช้จุดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ท้ องถิ่น มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว สินค้า และบริ การ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีคุณค่า
ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น
(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติและมีจานวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจานวนมาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ระจวบคีรีขันธ์
และพระนครศรีอยุธยา
๔) พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ยกระดับ บริการการแพทย์แบบครบวงจร (Medical Hub) และเป็นเครือข่ายรองรับ การขยายตัวจาก
กรุงเทพฯ ในเขตพื้นที่นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(๒) ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และรักษาโรคเฉพาะทาง โดยภาคกลางมีศักยภาพและความเป็นเลิศทางการ
รักษาเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคติดเชื้อ โรคทรวงอก และโรคจิตเวช
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถ ในการให้บริการทางการแพทย์และการ
ดูแลสุขภาพ
(๔) ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพรและมีภูมิปัญญา
ตารายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย อาทิ นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และชัยนาท
๕) พัฒนาการผลิตกาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ดังนี้
(๑) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของ กรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถผลิตบุคลากรที่
มีคุณภาพ และลดพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่ได้คานึงถึงเรื่อง
ระยะทางในการเดินทาง ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก รวมทั้ง ทาให้เกิ ดความแออัดในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๘
(๒) พัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทั นสมัยเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรหรือแรงงานได้ตรงตามความ
ต้องการของพื้นที่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟูา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ อยู่ห่างไกลความเจริญและมีความขาดแค ลน อาทิ
จังหวัดชัยนาท และกาญจนบุรี
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการ (ReSkill)
ควบคู่กับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นรองรับการเติบโตในอนาคต (UpSkill) เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้
สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานที่ทักษะฝีมือสูง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ
และปทุมธานี
๖) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเ ศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง ตะวันตก ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(๑) เร่งดาเนินการวางแผนพั ฒนารูป แบบเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยคานึง ถึง หลัก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อคนทุกกลุ่ม
(๒) วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต โดยคานึงถึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
(๓) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้า โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อ มต่อ เพื่อ เพิ่ มประสิท ธิภาพและลดต้นทุนการคมนาคมขนส่ง ให้เ อื้อต่อการพัฒนาธุรกิ จ
บริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการรวบรวมและกระจายสินค้าที่จะเติบโตควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce
(๔) เร่งดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม
๗) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติที่เป็นปัญหาสาคัญของภาค อาทิ การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา การแก้ไขปัญหาการรุก
ล้าน้าเค็มในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ การแก้ไขปัญหามลพิษในเขตพื้นที่เมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีความรุนแรงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรปราการ
(๒) บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้า ในเขตลุ่มน้าที่สาคัญของภาคกลาง อาทิ ลุ่ม น้าเจ้าพระยา ลุ่มน้า
แม่กลอง ลุ่มน้าท่าจีน และลุ่มน้าปุาสัก เพื่อให้มีน้าใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งในด้านการใช้อุปโภคบริโภคในภาค
ครัวเรือน และใช้ในภาคการผลิตและบริการ
(๓) ปรับ แนวทางการพั ฒ นาภาคการผลิต และบริก ารในอนาคตให้เ ติบ โตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ปุาไม้ อาทิ
อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี
(๔) บริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศกลับสู่สภาพเดิม
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์
และการค้าภาคตะวันตก”
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
“ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ความสุขที่ยั่งยืน ” โดย
1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 2.5
2. ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 2,455 บาท/คน
3. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เ สมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุ่ม
จังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่น
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :
(1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
(2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชกรรม อุตสาหกรรม สู่เทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา :
(1) เพิ่มพื้นที่การทาเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อการทาเกษตรอินทรีย์
(2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้า เพื่ อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์ก ลางการท่ องเที่ ยวคุณภาพเชิง สร้างสรรค์ ด้านนิเ วศน์ สุขภาพวัฒ นธรรมในพื้นถิ่น
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี
วัตถุประสงค์ :
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้สู่ชุมชน
แนวทางการพัฒนา :
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
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(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
(5) ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวแผนงานและโครงการสาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พั ฒ นาและส่งเสริม การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี ศัก ยภาพ ผลักดันเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
(2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการค้า การนาเข้าและการส่งออก
(5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศได้
(6) พัฒ นาระบบส่ง เสริม และกระตุ้นให้เกิ ดการค้า การลงทุ นในกลุ่มจัง หวัด และผลัก ดันให้มี ก ารลงทุ นใน
ต่างประเทศ
(7) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
๔. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ
๕. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๗. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน งานประกันสังคมมุง่ ให้ผลสัมฤทธิ์
๘. ส่งเสริมการมีงานทาของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน
๙. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
พื้นที่
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตรให้เหมาะสม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
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๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดัง้ เดิมร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรและสถาบันเกษตรกร
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจาหน่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer
๗. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิง่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๒. สารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
๓. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๔. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุง่ สู่มาตรฐานสากล
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน
๘. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๓. พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพและยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน +๖
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570
1) การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชน / ชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและ
ชนบทมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตและทรัพย์สนิ บริการสาธารณสุขและบริการ
สาธารณะอื่นที่เพียงพอและสะดวก คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด จานวนน้อยประชาชนได้รับการศึกษาพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวาง มีงานทา เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การคมนาคมขนส่งสะดวก
ปลอดภัยไม่สิ้นเปลือง มีระบบบาบัดน้าเสียและกาจัดขยะอย่างเหมาะสม การควบคุมมลภาวะทางน้า อากาศ ดิน ควันอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน พื้ นที่สีเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนภูมิใจและร่วมมือบารุงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น การให้บริการภาครัฐโปร่งใส และยุติกรรม
2) การพัฒนาการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมสีเขียว เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรการเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร ร่วมมือผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการรวมกลุ่ม วาง
แผนการผลิตตามความต้องการของตลาด การขอการรับรองมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ช่วยเหลือ จัดหาตลาดรองรับ ผลผลิต ทั้ ง ตลาดภายในจัง หวัดและตลาดภายนอก และใช้ก ลไกสหกรณ์
สนับสนุนขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิ

๓๒
ปัญญาท้ องถิ่นสามารถส่งเสริมให้มีก ารยกระดับเป็นการท่ องเที่ยวเชิง เกษตรได้ภาคอุ ตสาหกรรม ผู้ประกอบการให้
ความสาคัญและยึดมั่นต่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตในทุกห่วงโซ่คุณค่า ตามกรอบแนวคิด ที่กาหนดไว้ในแผนทุกระดับ รวมถึงมีพร้อมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
และมีความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่อง
3) การพัฒ นาการท่ องเที่ ย วที่มี คุณ ภาพและยั่ ง ยื น การท่ องเที่ ยวทุ ก ประเภท ทุ ก แหล่ ง เน้น คุณ ค่า และ
เอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ประสบการณ์คุณค่า ความประทับใจ
จากทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการท่องเที่ยวจากประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นมิตร ความปลอดภัย
การให้บริการ สินค้า อาหาร ของที่ระลึกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย การ
เดินทางสะดวกปลอดภัย ประหยัด ชุมชนมีส่วนร่วม มีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายตลอดทั้ ง ปี แหล่ง ท่ อ งเที่ ยวและบุคลากรด้านการท่ องเที่ ยวได้รับ การพัฒ นาและได้รับ การยอมรับ จาก
นักท่องเที่ยว
4) การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นประตูสู่เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก กฎระเบียบ ได้รับการพัฒ นา ปรับ ปรุง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพื้น
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่อื่นในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพของภาคเอกชนในจังหวัด
รองรับการเข้ามาลงทุนของนักลงทุน และมีความพร้อมต่อการขยายตัวของการค้าชายแดน รวมถึงมีความพร้อมในการเข้า
ไปลงทุนในเมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเมืองใกล้เคียง บุคลากรในทุกระดับการศึกษาทุกสาขา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นทรัพยากรที่สาคัญของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเปูาหมาย อุตสาหกรรมสนับสนุน
และสาขาบริการที่เ กี่ยวข้อ ง รวมถึงบริการอื่ น ๆ ตามการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ประชาชนและชุมชนเดิม ในพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการดูแลและได้ประโยชน์จากการพัฒนาตามความเหมาะสม
วิสัยทัศน์ ตามทิศทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี พ.ศ.
2566 – 2570 ว่า
“ประชาชนมี คุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ย วอัตลักษณ์เมืองกาญจน์
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย”
พันธกิจ หมายถึง สิ่งที่จังหวัดต้องดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด มีดังนี้
1) พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2) อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะและดูแล
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
3) พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า และ
ด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน และเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
4) ส่ง เสริม และพั ฒนาการท่ อ งเที่ ยวให้เ ป็นการท่ องเที่ ยวคุณค่าสูง เติบ โตอย่างยั่ง ยืน เพิ่ม ศัก ยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล
5) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้าภายใน
อานวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนาจังหวัด
1) ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทา มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2) จังหวัดกาญจนบุรีมสี ภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจปกปูอง รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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3) จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และอย่างเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ
และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดรวม
1) สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ด้านสังคม – เป็นตัวแทนวัดคุณภาพชีวิต)
2) อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปุาไม้ (ด้านสิ่งแวดล้อม – เป็นตัวแทนวัดสภาพแวดล้อม)
3) อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (ด้านเศรษฐกิจ – เป็นตัวแทนวัดการมีงานทามีรายได้)
ประเด็นการพัฒนา
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดบรรลุเปูาประสงค์และวิสั ยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถกาหนด
แผนงาน โครงการได้อย่างชัดเจน จึงกาหนดประเด็นการพัฒนา เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑.๔ ยุ ท ธศ าสต ร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รป กค รองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต จั ง หวั ด ก าญ จนบุ รี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
สังคม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา-ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมื องที่ดี โดยปัจจุบันมีร ายละเอียดของยุท ธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด
กาญจนบุรี ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
๑) การส่ง เสริม อาชีพ การเกษตร พั ฒ นาสินค้าเกษตรล่ว งหน้า ยกมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยี
๒) การส่งเสริมการลงทุน เพิ่มมูลค่าสินค้า และการค้าสู่ตลาดสากล
๓) ยกมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่
2) สินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามคาสั่งซื้อ
3) สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4) สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
5) ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น
6) ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย

๓๔
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
๑) พัฒนาการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล
๒) การส่งเสริมสนับสนุนและบารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๓) การผังเมือง
เป้าประสงค์
1) เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย
2) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน
3) มีน้าสาหรับใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
4) การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
๑) การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นอาชีพและมีรายได้ เพื่อพัฒนารายได้และ
สุขภาพ
๓) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
๔) การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
1) ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน
2) มีสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นฐานในการ
สร้างรายได้
3) การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
4) สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
5) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษ
๓) การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร
เป้าประสงค์
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย

๓๕
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๒) การส่งเสริม อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
๓) การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1) โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรม และประเพณี
ของท้องถิ่นดารงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี
๒) การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสาหรับปฏิบัติงานให้ทันสมัย
๓) การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกในการทางานให้มีธรรมาภิบาล
๔) การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕) การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1) บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
2) มีข้อมูลสาหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น
3) การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ
5) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตร ปศุสัตว์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดีทันสมัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ ”

๓๖

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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
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
ั ญา
ท้องถิ่นและศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.2 พัฒนาด้านกีฬา
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ให้บ ริก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชน เพื่อ ให้เ กิ ดการพัฒ นาประชากร การศึก ษา สุขภาพอนามั ย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและการสงเคราะห์
5.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
6.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
6.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิ และ
เสรีภาพ
6.3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกร่วมกันของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓๗
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
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

๓๘
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
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 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุ มชนและสถานที่ 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

๓๙
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 13
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 หมุ ดหมายที่ 5 ไทยเป็ นประตูการค้าการลงทุ น
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ า
อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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

๔๐

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 13
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุ ก คนมี ค วามคุ้ ม ครองทางสั ง คมที่
เพียงพอ เหมาะสม
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

๔๑

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 13
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

๔๒

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 13
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ก ารพัฒ นาแห่ ง
อนาคต
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาด้านสัง คมและ
คุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

๔๓

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 13
3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และ
คนไทยทุ ก คนมี ความคุ้ม ครองทางสังคมที่ เพียงพอ
เหมาะสม
 หมุ ดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ย งและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ยุท ธศาสตร์ 1 เสริม สร้ างสุข ภาวะ ความมั่ น คง
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

๔๔

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 13
เสรีภาพ
 หมุ ด หม าย ที่ 13 ไทยมี ภา ครั ฐที่ ทั น สมั ย มี
3. เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกร่วมกันของ
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ประชาชนและชุมชนในตาบล
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
4. พัฒนาสถานที่ปฏิบัตงิ าน เครื่องมือเครื่องใช้และ
 ยุท ธศาสตร์ 1 เสริม สร้ างสุข ภาวะ ความมั่ น คง
ระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๔๕

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
1. ปัจจัยภายใน - การวิเคราะห์จุดแข็ง
ข้อ

1
2
3
4
5
6
7

จุดแข็ง

มีเส้นทางการคมนาคมเส้นทางหลายสายที่สามารถผ่านไปยังอาเภอบ่อพลอย และอาเภออู่ทอง
มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะยังมีสภาพที่ยงั ไม่เป็นสังคมเมือง
มาก
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มีวัดที่เก่าแก่ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการขอขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรม
ศิลปากร ซึ่งในอนาคตมีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดาเนินโครงการต่างๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้สะดวก
ผู้นาท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่าย ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน โดยความร่วมมือระหว่างหมูบ่ ้านและเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

๔๖
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

- 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

๔๗
ปัจจัยภายนอก
- การวิเคราะห์โอกาส
ข้อ

1

2

3
4
5

6
ข้อ
7
8
9
10

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 ทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้ นที่ 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
สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
ดาเนินชีวิต
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทาให้ในอนาคตไม่เพียงแต่พัฒนาการจัดเก็บภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการจัด ทาผังเมือง และการจัดทาข้อมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน นามาใช้งานพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โอกาส
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

๔๘
- 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

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
๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ

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

๔๙
ดาน
๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตเทศบาล

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปุวย

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ในเขตเทศบาล

- 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
ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่
โรคระบาด โรคติดต่อ

- 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

๕๐
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
๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง - การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ในเขตเทศบาล

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

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

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

๕๑
ดาน
๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การจราจร

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
- ปัญหาเรื่องน้า
จัดหาแหล่งน้าจาก
แหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น

๒) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทรัพย์สินของประชาชน
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

- ดินและน้าใต้ดิน

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง
ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่สืบไป

๕๒

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

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปี ๒๕๖9

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.1 แผนงานงบกลาง
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.4 แผนงานการศึกษา
1.5 แผนงานสาธารณสุข
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.11 แผนงานการเกษตร
1.12 แผนงานการพาณิชย์
รวม

8

1,300,000

6

1,329,000

4

850,000

7

8

6,272,500

10

3,027,800

15

11,281,000

13

15

10,533,000

12

6,600,000

8

4,500,000

9

31

18,105,500

28

10,956,800

27

16,631,000

29

2,590,000

6

1,340,000

31

7,409,000

5

1,220,000

51

39,219,500

5,000,000

12

6,100,000

56

32,733,000

25,008,200

23

8,660,000

138

79,361,500

17,418,200

53

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒. การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.4 แผนงานการศึกษา
2.5 แผนงานสาธารณสุข
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน
2.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.11 แผนงานการเกษตร
2.12 แผนงานการพาณิชย์
รวม

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

15

750,000

16

2,360,000

15

2,060,000

15

2,060,000

15

2,060,000

15

2,060,000

76

10,600,000

19

2,510,000

18

2,210,000

18

2,210,000

18

2,210,000

18

2,210,000

91

11,350,000

54

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๓. การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานงบกลาง
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.4 แผนงานการศึกษา
3.5 แผนงานสาธารณสุข
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.7 แผนงานเคหะและชุมชน
3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.11 แผนงานการเกษตร
3.12 แผนงานการพาณิชย์
รวม

21

6,500,000

21

6,450,000

21

6,450,000

21

6,550,000

21

6,550,000

105

32,500,000

21

6,500,000

21

6,450,000

21

6,450,000

21

6,550,000

21

6,550,000

105

32,500,000

55

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔.การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานงบกลาง
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.4 แผนงานการศึกษา
4.5 แผนงานสาธารณสุข
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.7 แผนงานเคหะและชุมชน
4.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.11 แผนงานการเกษตร
4.12 แผนงานการพาณิชย์

รวม

13

6,076,800

13

6,076,800

14

6,482,300

12

5,576,800

12

6,214,600

64

30,427,300

9

1,452,000

9

1,452,000

9

1,452,000

9

1,452,000

10

1,602,000

46

7,410,000

5

260,000

5

260,000

6

1,260,000

6

360,000

6

310,000

28

2,450,000

27

7,788,800

27

7,788,800

29

9,194,300

27

7,388,800

28

8,126,600

138

40,287,300

56

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.1 แผนงานงบกลาง
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.4 แผนงานการศึกษา
5.5 แผนงานสาธารณสุข
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.7 แผนงานเคหะและชุมชน
5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.11 แผนงานการเกษตร
5.12 แผนงานการพาณิชย์

รวม

3

19,060,000

3

19,060,000

3

19,060,000

3

19,060,000

3

19,060,000

15

95,300,000

12

3,160,000

10

2,660,000

10

2,360,000

9

2,160,000

10

2,330,000

51

12,670,000

6

340,000

6

340,000

6

340,000

6

340,000

6

340,000

30

1,700,000

6

3,330,000

5

2,175,400

5

830,000

4

330,000

6

2,840,000

26

9,505,400

12

1,350,000

10

1,010,000

13

1,360,000

10

1,010,000

12

1,160,000

57

5,890,000

3

165,000

3

165,000

3

165,000

3

165,000

3

165,000

15

825,000

42

27,405,000

37

25,410,400

40

24,115,000

35

23,065,000

40

25,895,000

194 125,890,400
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แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖8

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕70
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
6.1 แผนงานงบกลาง
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.4 แผนงานการศึกษา
6.5 แผนงานสาธารณสุข
6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน
6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.11 แผนงานการเกษตร
6.12 แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

34

10,488,500

34

10,588,500

30

7,525,000

29

6,125,000

30

7,325,000

157

42,052,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

20

900,000

38

10,668,500

38

10,768,500

34

7,705,000

33

6,305,000

34

7,505,000

177

42,952,000

178

72,977,800

169

63,584,500

169

66,305,300

163

70,527,000

164

58,946,600

843 332,341,200
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แบบ ผ 01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปี ๒๕๖6
โครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก
แผนพัฒนาหมูบ่ า้ นและ
จานวน
งบประมาณ
แผนพัฒนาชุมชน
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖7
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖8
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖9
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕70

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

22

17,327,900

27

30,335,500

25

36,220,900

18

20,294,600

19

50,657,200

111

154,836,100

๒. การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และ
การส่งเสริมอาชีพ

1

30,000

2

180,000

2

180,000

1

30,000

1

30,000

7

450,000

๓. การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1

200,000

1

250,000

1

300,000

1

350,000

1

400,000

5

1,500,000

6

1,900,000

6

1,900,000

8

2,600,000

2

3,227,000

139

164,513,100

๔.การพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

4

2,000,000

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

รวมทัง้ สิน้

28

19,557,900

1

200,000

1

2,000,000

1

1,227,000

31

32,765,500

30

38,127,900

3

23

400,000

21,074,600

27

52,987,200
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
100,000

1 ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน หมู่ที่ เพือ่ ให้ราษฎรได้มีไฟฟ้า ทุกครัวเรือน ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้า ม. 1 – 21
1 – 21
2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะประจา เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้องถนนและ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง(ตามแบบที่ 500,000
หมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 21
เขตชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/
เทศบาลกาหนด)
ทรัพย์สิน
4 การลดขั้นตอนการดาเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธาณะ
5 จัดทาผังเมืองรวม/ท่อระบายน้า
6
7
8

9

เพือ่ ให้ประชาชนหมู่ที่1 - 21ได้รับ ลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมแซม
บริการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า

เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังภายในชุมชนในเขต เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ตาบลห้วยกระเจา
ชุมชน
ออกเทศบัญญัติตาบล
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน
ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตตาบลห้วย
เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กระเจา หมู่ที่ 1 - 21
ชุมชนและสามารถสารวจข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูเพืกอ่ ต้ความเป็
อง นระเบียบเรียบร้อยของ
จัดทาโครงการบาบัดน้าเสียในชุมชน
ชุมชน

10,000

จัดทาผังเมืองรวม/ท่อระบายน้าทั้ง
หมู่บา้ น
แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังภายในชุมชนใน
เขตตาบลห้วยกระเจา
ออกเทศบัญญัติตาบลต่างๆ ตาม
ภารกิจ
ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

200,000

แก้ไขปัญหาน้าเสียภายในชุมชนใน
เขตตาบลห้วยกระเจา

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2567
(บาท)
100,000

2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์
8,986 คน

1,000,000

8,986 คน

500,000

500,000

8,986 คน

-

-

8,986 คน

200,000

200,000

8,986 คน

30,000

30,000

8,986 คน

-

200,000

8,986 คน

-

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน
ถนนและเขตชุมชน
มีแสงสว่างปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

หมู่บา้ นมีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ร้อยละ
100
ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย
ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย
ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย
ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบร้อย

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 วางท่อระบายน้า คศล. มอก.ชั้น3 หมู่ที่ 2 เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า เพือ่ ลด
บ้านห้วยกระเจา ไปวัดสวนมะม่วง
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

60,000

279,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

754 คน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

519 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

412 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าค.ส.ล.
ภายในหมู่ที่ 4

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

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

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม. ยาว
100 ม.

13 ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนายสาเนียง
สืบดี ถึงบ้านนายกริม สืบศักดิ์ หมู่ที่ 2

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม.ยาว 50
เมตร

240,000

754 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

14 ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านนางวุ้น หอม
เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.60 ม.ยาว 50
ทวนลม ถึงบ้านนายสุธี ใคร่ครวญ หมู่ที่ 2
เมตร

240,000

754 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

327 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

822 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

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

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

16 ปรับปรุงรางระบายน้าบ้านนายดา คาปาน เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ถึงบ้านนายเล้ง เชื้อรุ่ง

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.ยาว
100 เมตร

240,000

240,000

200,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 วางท่อระบายน้า คสล.มอก ชั้น 3 หมู่ที่ 2 เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า เพือ่ ลด
บ้านห้วยกระเจา ไปวัดสวนมะม่วง
ปัญหาน้าท่วมขัง
18 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
บ่อพัก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าช่องน้าล้นถึง
วัดห้วยกระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

60,000

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

19 โครงการวางท่อระบายน้าจากบ้านนาย
เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
วรวิทย์ถึงบ้านนายสาราญ สืบดา หมู่ที่ 6
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน
20 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
บ่อพัก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายแดง สืบพัด
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ถึงบ้านนายสาลี บุตรพุม่
ท่อน
21 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
บ่อพักหมู่ 3 บริเวณบ้านนายช้าง เชื้อทอง
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน
22 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
บ่อพัก หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายกิมย้อย
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน
23 โครงการวางท่อระบายน้าเพิม่ เติมจากเดิม เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
บริเวณบ้านนายเณร เทียมทอง หมู่ที่ 2
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน

2568
(บาท)

754 คน
240,000

240,000

240,000

240,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก
มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้
มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

822 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

544 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

758 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

327 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

754 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

822 คน

250,000

240,000

ตัวชี้วัด (KPI)

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ท่อคสล.มอก.ชั้น3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. จานวน 3 จุด รวม 21
ท่อน
25 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้า ภายในเขต เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

2566
(บาท)

เพือ่ ระบายน้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รวม

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

240,000

24 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4

26 โครงการปรับปรุงรางระบายน้า บริเวณ
ศาลพ่อปู่ -บ้านนายศุเวศน์

2567
(บาท)

100,000

100,000

100,000

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.30 ม.ยาว
200 เมตร (ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)
1,300,000 1,329,000

850,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

822 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

100,000

1,230 คน

มีท่อระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

150000

758 คน

มีรางระบายน้า และ
ระบายน้าท่วมได้

กองช่าง

2,590,000 1,340,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

3,160,000

1 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิล ม.19 สาย เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
บ้าน นายสมศักดิ์ เชื้อรอด - นายอาจ
ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.(ตาม
นกดา
อย่างสะดวก รวดเร็ว
แบบที่เทศบาลกาหนด)
2 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายข้างโรงเรียนบ้าน
ซ่อง

1,500,000

เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
ได้มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.(ตาม
อย่างสะดวก รวดเร็ว
แบบที่เทศบาลกาหนด)

1,000,000

3 โครงการก่อสร้างถนนแคปซีลภายใน
เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
หมู่บ้าน บ้านเขากรวด ม.5 ต.ห้วย
ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.(ตาม
กระเจา สายบ้าน นางลาวัลย์ -สว่างแจ้ง อย่างสะดวก รวดเร็ว
แบบที่เทศบาลกาหนด)
ถึง ร.ร.บ้านเขากรวด
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ซอยบ้านนายเร่า สืบศักดิ์
มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา
0.15 ม.

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านพยอม เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
งาม
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม.ยาว 530 ม. หนา
0.15 ม.

6 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินหินคลุกเดิม
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ซอยข้างบ้านนางคนึง หิรัญกนกพันธ์ หมู่
ที่ 3 ต.ห้วยกระเจา

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165
ตรม.

2569
(บาท)

250,000

150,000

115,000

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (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

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ
ได้รับประโยชน์ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

กองช่าง

517 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

356 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

758 คน

64

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรังเดิมเป็น
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสาฤทธิ์ นงลักษณ์ หมู่ท1ี่ 9 ต.
ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4 เมตร ยาว 105 ม.
พร้อมทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้า 2 จุด

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

312,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

277 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยบ้าน เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ป้าพุ่ม เชื้อทอง
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 550 ม.
หนา 0.15 ม.

700,000

822 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

9 ก่อสร้างภนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 จากบ้าน เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
นายณรงค์ ทวีศรี ถึงบ้านนายเสมอ เชื้อ มาตรฐาน
รุ่ง

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.

500,000

542 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 ซอย
บ้านนายเลิศ หอมทวนลม

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.

900,000

358 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้าเล้าไก่
นายเสย หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม.

505 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

450,000

326 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

300,000

326 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านนายสว่าง เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ชูชีพ ถึงบ้านนายบัว พูนขวัญ ม.11
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาวรวม 100 ม.
หนา 0.15 ม.

13 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 - ม.12 ต.ห้วย เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
กระเจา
มาตรฐาน

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

200,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 สายบ้านนาย
สมพงษ์ ใคร่ครวญ -หนองต่อยอด

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

350,000

505 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1,ม.16
ถึงอ่างเก็บน้าหนองหญ้ากาด

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

400,000

412 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

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

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

500,000

248 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 14 สาย เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ตกตาผึ้ง - กรอกหว้า.
มาตรฐาน

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

300,000

505 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 จาก
บ้านนายกอง เชื้อรุ่ง ถึงกรอกตาเพียร

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

500,000

822 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 15 สายห้วยขัดคอ

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

354 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินจากไร่ลุงซิ้ม เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ถึงวังอีเหยี่ยว
มาตรฐาน

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

159 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายกรอก
ละมุดจากถนนลาดยางเชื่อม หมู่ที่ 5
บ้านเขากรวด

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

327 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

250,000

200,000

300,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินเส้นหลังวัด
เขาศาลา หมู่ที่ 7 จากคลองเชื่อม
ถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

250,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

23 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินหมู่ที่ 12 ไป เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 5
มาตรฐาน

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

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
สาธารณะภายในหมู่ที่ 1 - 21

เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้มีภูมิ
ทัศน์ที่ดีในการคมนาคมได้สะดวก
ปลอดภัย

(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสาธิต สืบกลัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายธงชัย จันทร์หอม หมู่ที่ 8 ต.
ห้วยกระเจา
27 รังวัดที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ
รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตตาบลห้วย
กระเจา

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม.
หนา 0.15 ม.

266,400

754 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 137 ม.
หนา 0.15 ม.

298,000

545 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

รังวัดที่ดินสาธารณะในเขต
ตาบลห้วยกระเจา

20,000

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว
4 ถนนคันคลองวังกล่อม
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
1,265 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

423,500

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6
ถนนสายหนองมะเขือ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
2,158 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

280,000

200,000

200,000

20,000

855,200

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

542 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

685 คน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

8,986 คน

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

กองช่าง

8,986 คน ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทัพพระยา หมู่ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว
8 ถนนสายเขาแร้ง-เขานกกะต้อย
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
1,175 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
31 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว
ถนนสายอุดมสุข-เขานกกะต้อย
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
1,565 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

2568
(บาท)
499,700

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

498,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

1,208,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 2,100,000
ระบบประปาบาดาลบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
0.15 ม. (ตามแบบที่เทศบาล
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กาหนด)

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว
ถนนสายทุ่งใหญ่-หนองต่อยอด
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
2,175 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

9,724,400

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว
18 ถนนสายโกรกแสลบ-ถนนอู่ทองให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
1,448 ม.
บ่อพลอย
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
34 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว
17 ถนนสายหนองไผ่ล้อม-เขาช่องอินทรีย์ ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
3,030 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

36 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 4 ม. ยาว 1,540 ม.
3 ถนนสายคลองจัน
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

3,262,500

431,200
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

37 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6
ถนนสายลานมัน-วังไผ่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

2567
(บาท)

2568
(บาท)
700,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 3 เมตร ยาว 525 ม.
ซอยบ้านนางเคียน
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
หนา 0.15 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

945,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 560 ม.
ซอยสระประปา
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

156,800

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนน้าล้นบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 20 ม.
บริเวณสระเก็บน้าวังหิน
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
41 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโกรกสมอ หมู่ที่
17 ถนนสายโกรกสมอ-ช่องอินทรีย์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,800 ม. 1,596,000
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโกรกสมอ หมู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 5 เมตร ยาว 450 ม.
ที่ 17 ถนนสายอ่างเก็บน้าโกรกสมอ
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
หนา 0.15 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
43 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโกรกสมอ หมู่ที่
17 ถนนสายบ้านนายถนัด

475,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 ม.
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

1,350,000

462,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่นา่ อยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโกรกแสลบ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 4 เมตร ยาว 403 ม.
หมู่ที่ 18 ถนนสายรางกอก-วัดสวนมะม่วง ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
หนา 0.15 ม.
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
45 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19
ถนนสายบ้านนายบรรจง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,690 ม.
ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

840,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร
1,129,800 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ครัวเรือนที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

6,272,500 3,027,800 11,281,000 17,418,200 1,220,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.12 แผนงานพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

1 ปรับปรุงบ่อน้้าตื้น หมู่ที่ 1 – 21

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด) 1,000,000 1,000,000

2

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

3
4
5
6
7

เพือ่ ให้ราษฎรม. 1 – 21ได้มีน้า
เพือ่ อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ขุดบ่อบาดาล เพือ่ การเกษตร และ
เพือ่ ให้ราษฎรม. 1 – 21ได้มีน้า
อุปโภค บริโภค ม.1 - ม.21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นภายใน
เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ก่อสร้างฐานสูบน้้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าเพือ่ การเกษตร
น้้า/มอเตอร์ไฟฟ้า
และอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อเครื่องสูบน้้า/มอเตอร์ไฟฟ้าภายใน เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้้าประปา
เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าเพือ่ การเกษตร
และอุปโภค-บริโภค
ขุดขยาย/ลอกแหล่งกักเก็บน้้าหมู่ที่ 1 - 21เพือ่ ให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
โครงการขุดสระเก็บน้้า ภายในเขต
เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
ต้าบลห้วยกระเจา ม.1 - 21
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

1,000,000

2568
(บาท)

2569
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด) 1,000,000
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

500,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

100,000

1,300,000
มีสารเคมีใช้ในการผลิต
น้้าประปาอย่างพอเพียง
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด) 700,000

2570
(บาท)

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

700,000

700,000

700,000

700,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

9 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ นหมู่ที่ 1 เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 – 21 ได้มีน้า (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
– 21
เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
10 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 – 21
เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
อุปโภค-บริโภค

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

8

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
2,853 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/
หน่วยงานอืน่
กองช่าง
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
1.12 แผนงานพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการก่อสร้างฝาย ม.1 - ม.21

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

12

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

13
14
15
16
17
18

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
อุปโภค-บริโภค
จัดหาภาชนะรองรับน้้า
เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ติดตั้งเครื่องกรองน้้าประจ้าหมู่บา้ น
เพือ่ ให้ราษฎรได้มีน้าที่สะอาด
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - ส้าหรับอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
21
โครงการให้
ความรู้เกีย่ วกับเครื่องกรอง เพือ่ ให้ราษฎร ม. 1 - 21 มีความรู้
น้้าภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 เกีย่ วกับการใช้น้าอย่างปลอดภัย
- 21
ปรั
บปรุงซ่อมแซมหอถังประปาประจ้า คุเพื้มอ่ ค่ให้า ราษฎรได้มีน้าเพือ่
หมู่บา้ น ม.1 - ม.21
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อถังเชมเปญ พร้อมอุปกรณ์
เพือ่ ให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ขุดขยายสระประปา หมู่ที่ 15 บ้านไพรงามเพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
อุปโภค-บริโภค
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองนาทะเล เพือ่ เก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

19 ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ประปา

เพือ่ เตรียมความพร้อมในการผลิต
น้้าประปา
รวม

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

300,000

300,000

2568
(บาท)

500,000
500,000

500,000
100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
500,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

2570
(บาท)

500,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
จัดอบรมสาธิตให้ความรู้
เกีย่ วกับเครื่องกรองน้้าแก่
ผู(ตามแบบที
้ที่สนใจ ่เทศบาลก้าหนด)

2569
(บาท)

933,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด) 2,000,000

(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)

300,000

10,533,000

300,000

6,600,000

ตัวชี้วัด (KPI)

8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
8,986 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
354 คน มีน้าอุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
4,273 คน มีน้าอุปโภค-บริโภค ใน
ฤดูแล้ง
แห่ง

4,500,000

5,000,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

เจ้าหน้าที่มีความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานผลิต
น้้าประปา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

6,100,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝึกอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน

ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตให้กบั กลุ่มอาชีพจานวน 100
คน

2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยเอดส์
และคนพิการ

เพือ่ ให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/
ผู้ปว่ ยเอดส์และคนพิการ มี
อาชีพและมีรายได้เพิม่ ขึ้น

ฝึกอาชีพให้กบั ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ ย
เอดส์ ผู้สูงอายุและคนพิการที่สนใจ
จานวน 100 คน

3 โครงการกิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่มสตรี

เพือ่ ให้สตรีมีอาชีพ/รายได้เพิม่ ขึ้น จัดอบรมกลุ่มสตรีในพืน้ ที่

รวม

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2570
(บาท)
50,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพเสริม
ที่ได้รับอบรม
และสินค้าคุณภาพ
สามารถพัฒนาฝีมือ
ทักษะในการพัฒนา
คุณภาพการผลิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนร้อยละ 70
ที่ได้ฝึกอาชีพ
สามารถพัฒนาฝีมือ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้ปว่ ยเอดส์และคนพิการ
มีอาชีพและรายได้
เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ที่ได้รับอบรม
สามารถพัฒนาฝีมือ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

สานักปลัด

150,000 150,000 150,000

สานักปลัด

150,000 150,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.11 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

8,986 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

8,986 คน

4 จัดอบรมให้ความรู้กบั เกษตรกร เพือ่ ให้เกษตรกรได้รู้จกั การ
อบรมกลุ่มเกษตรกรจานวน 21 กลุ่ม 120,000
รวมกลุ่มเพิม่ ความรู้ให้กบั เกษตรกร
5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในเขต ต.ห้วยกระเจา 50,000

120,000

120,000

120,000

120,000

21 กลุ่ม

50,000

50,000

50,000

50,000

21 กลุ่ม

6 ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
เกษตร
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 21
7 ปรับปรุงลานตากพืชผล
เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
ทางการเกษตร
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 21

1 ส่งเสริมแปรรูปผลผลิต
การเกษตร
2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
3 ส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ให้ราษฎร 21 หมู่บา้ น มี
อาชีพเสริม

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพตามความ
สนใจของประชาชนจานวน 200
คน
เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปยุ๋
จัดฝึกอบรมทาปุย๋ อินทรีย์ จานวน
อินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต
200 คน
เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรทา
จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดทาแปลงสาธิตจานวน 21 แปลง

เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

21 แห่ง

เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

21 แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนสามารถลด
ต้นทุนและมีรายได้เพิม่ ขึ้น
ประชาชนหันมาทา
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น

สานักปลัด

เกษตรกร 21 กลุ่ม มี
ความรู้เพิม่ ขึ้น
เกษตรกรมีกลุ่มอาชีพ
รายได้เพิม่ ขึ้น
ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
การตากพืชผลการเกษตร

สานักปลัด

ครัวเรือนที่มีสถานที่ใน
การตากพืชผลการเกษตร

สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.11 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรระดับ
ตาบล
9 โครงการอนุรักษ์พนั ธุ์พชื
10 ก่อสร้างระบบกระจายน้าเพือ่
การเกษตรทั่วทั้งตาบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ค่าใช้จา่ ยในการบริหารศูนย์
ภายในตาบลห้วยกระเจา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับตาบล
เพือ่ อนุรักษ์พนั ธุ์พชื พืน้ เมืองและ เกษตรกรภายในตาบลห้วยกระเจา
มีพนั ธุ์พชื หมุนเวียนภายในตาบล มีพนั ธุ์พชื หมุนเวียนในการเพาะปลูก
เพือ่ กระจายน้าเพือ่ การเกษตรไป ระบบส่งน้าด้วยท่อ/คลองส่งน้า
ยังพืน้ ที่เกษตรของตาบลห้วย
กระเจา

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1 ครั้ง

จานวนพันธุ์พชื ที่
อนุรักษ์
200,000 จานวนโครงการ

11 รณรงค์การป้องกันโรคระบาด เพือ่ ให้สัตว์เลี้ยงไม่ติดต่อโรค
สัตว์
ระบาด

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร หมู่ที่ 1–21

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

8,986 คน

12 จัดตั้งกองทุนยาสัตว์

เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 21

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

8,986 คน

13 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ที่
เลี้ยงสัตว์
ถูกต้อง

อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จานวน
100 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

100 คน

14 สนับสนุนวัคซีนวัว

เกษตรผู้เลี้ยงวัวได้รับวัคซีนป้องกัน
โรค
อบรมศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

500 คน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

100 คน

15 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
เลี้ยงสัตว์

เพือ่ ให้เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ

เพือ่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

เกษตรกรมีพนั ธุ์อนุรักษ์
และหมุนเวียนเพิม่ ขึ้น
เกษตรกรสามารถทา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

สานักปลัด

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่
ติดต่อโรคระบาดร้อยละ
80
เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
ร้อยละ 80
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มี
ความรู้ที่ถูกต้องร้อยละ
90
เกษตรกรได้รับวัคซีน
เพียงพอ ร้อยละ 90
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.11 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

16 ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด
เพือ่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านปศุ ภายในตาบลห้วยกระเจา
เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านปศุสัตว์)
สัตว์) ระดับตาบล
ระดับตาบล จานวน 1 แห่ง

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1,000 คน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร (ปศุสัตว์)
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

2,360,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมใน เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

2568
(บาท)
10,000

2569
(บาท)
10,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2570
(บาท)
10,000 จานวนประชาชนที่เข้า
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ วันสาคัญทางศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กอง
การศึกษา

2 ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ประชาชนในตาบลห้วยกระเจา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนร้อยละของ
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สานักปลัด
ประชาชนรักและหวงแหน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กอง
วัฒนธรรม ประเพณีใน
ให้คนรุ่นหลังได้สืบไป
การศึกษา
ท้องถิ่นของตน

3 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนให้หมู่บ้านในตาบล
ห้วยกระเจาจัดงานประเพณี

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนร้อยละของหมู่บ้าน ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์
ที่เข้าร่วมงานประเพณีมี วัฒนธรรมและประเพณี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

สานักปลัด
กอง
การศึกษา

4 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของประชาชนและ ประชาชนชาวห้วยกระเจา
นักท่องเที่ยวที่ได้รับ
และนักท่องเที่ยวรักและ
ประโยชน์
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
กอง
การศึกษา

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของประชาชนและ ประชาชนชาวห้วยกระเจา
นักท่องเที่ยวที่ได้รับ
และนักท่องเที่ยวรักและ
ประโยชน์
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
กอง
การศึกษา

5 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2570
(บาท)
150,000 ร้อยละของประชาชนและ ประชาชนชาวห้วยกระเจาและนัสานั
กท่กอปลั
งเทีด่ยวรักและหวง
นักท่องเที่ยวที่ได้รับ
กอง
ประโยชน์
การศึกษา
100,000 จานวนร้อยละของหมู่บ้าน ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ สานักปลัด
ที่เข้าร่วมงานประเพณีมี วัฒนธรรมและประเพณี
กอง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี

6 จัดงานประเพณีแห่เทียน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

จัดงานประเพณีแห่เทียน

7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญรัฐพิธีต่างๆ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันรัฐ
พิธีต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

8 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เพือแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุ
จัดกิจกรรมวันณพ่าธิ
อแห่
คุณงชาติ 5
ธันวาฯ

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนข้าราชการ
พนักงาน ประชาชน
ร่วมกันน้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ

9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนร้อยละของหมู่บ้าน ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ สานักปลัด
ที่เข้าร่วมงานประเพณีมี วัฒนธรรมและประเพณี
กอง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี

10 โครงการส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันฯ

เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
รักสามัคคีต่อสถาบันของชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนประชาชนที่เข้า
ประชาชนมีความรักสามัคคี สานักปลัด
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ เทิดทูนสถาบันของชาติ

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน เกิดความ
สมัครสมาน สามัคคี

สานักปลัด
กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

11 โครงการส่งเสริมสร้างความ
สมานฉันท์

เพื่อส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้าง
และความปรองดองของประชาชน ความสมานฉันท์และความ
ปรองดองของประชาชน

12 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคมของ
ทุกปี

100,000

100,000

100,000

100,000

13 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ของทุกปี

100,000

100,000

100,000

150,000

14 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน ของ
ทุกปี

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2570
(บาท)
50,000 จานวนประชาชนที่เข้า
ประชาชนมีความสามัคคี
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ และความปรองดองในชาติ

100,000 ข้าราชการพนักงาน
ประชาชนถวายพระพร
ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณจานวน
ข้าราชการ พนักงาน
150,000 ประชาชนร่วมกันถวาย
พระพร ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี

สานักปลัด
กอง
การศึกษา

ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชน เกิดความสมัคร
สมาน สามัคคี

สานักปลัด
กอง
การศึกษา

100,000 จานวนข้าราชการ
ข้าราชการ พนักงาน และ
พนักงานประชาชนร่วมกัน ประชาชน เกิดความสมัคร
ถวายพระพร ราลึกถึง
สมาน สามัคคี
พระมหากรุณาธิคุณ

สานักปลัด
กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
- จัดกิจกรรมล้ายวันสวรรต
ควันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

15 จัดกิจกรรมในวันคล้ายวัน
สวรรคตค

เพือแสดงความจงรักภักดี และ
สานึกในพระมหากรูณาธิคุณ

16 อุดหนุนกลุ่มกาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี
17 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.
กาญจนบุรี
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อุดหนุนแก่สานักงานจังหวัด
ของพระองค์
กาญจนบุรี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

18 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

อุดหนุนแก่สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา

กอง
การศึกษา

อุดหนุนแก่ป้องกันจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ

กอง
การศึกษา

19 อุดหนุนโครงการเทิดทูน
เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีต่อ
สถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้าง สถาบันของชาติ
ความสมานฉันท์

จานวนข้าราชการ
ข้าราชการ พนักงาน และ
พนักงานประชาชนร่วมกัน ประชาชน เกิดความสมัคร
ถวายพระพร ราลึกถึง
สมาน สามัคคี
พระมหากรุณาธิคุณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กอง
การศึกษา

ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บ
น้าหนองนาทะเลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้า
ในตาบลห้วยกระเจา
เช่น สวนสาธารณะ ลู่วิ่ง เลน
จักรยาน ห้องน้า เครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง จุดชมวิว
ฯลฯ

21 เตรียมความพร้อมของ
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
รับนักท่องเที่ยว หรือเกิดเหตุ
อานวยความสะดวกในการรับ ฉุกเฉิน
นักท่องเที่ยว

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

เช่น สิ่งอานวยความสะดวก
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ป้ายบอกทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยว ป้ายแจ้งข้อมูลเบอ
โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล

6,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

แห่ง

พื้นที่ตาบลห้วยกระเจามี
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้
เศรษฐกิจภายในตาบลดีขึ้น

กอง
การศึกษา

พื้นที่ตาบลห้วยกระเจา
สามารถรับนักท่องเที่ยว
ทาให้เศรษฐกิจภายใน
ตาบลดีขึ้น

ทุกส่วน
ราชการ

จานวนโครงการ

6,450,000 6,450,000 6,550,000 6,550,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
มาตรฐาน
2 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือ่ ให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
มาตรฐาน
3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การศึกษา เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีอปุ กรณ์การศึกษา

ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กวัดห้วย
กระเจา
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กกาญจนา
ภิเษก
โรงเรียน 7 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก
2 ศูนย์
4 ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะการ
-เพือ่ จัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง -จัดหาเครื่องเล่นสนาม
เรียนรู้เด็ก เยาวชนและ
เสริมทักษะการเรียนรู้การทางร่างกาย กลางแจ้งเสริมทักษะภายใน
ประชาชน ในตาบลห้วยกระเจา อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา ของ
ตาบล-สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์
เด็กและเยาวชน-เพือ่ จัดหาเครื่องเล่น กีฬาหมู่ที่ 1 – 21
เด็กประจาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก-เพือ่ ให้
เด็กและเยาวชนเกิดนันทนาการและ
รู้จกั การปรับตัวเข้ากับผู้อนื่ ได้ดี

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

1 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

5 สนับสนุน/อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน (เด็กเล็ก ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6)

-เพือ่ ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี อาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
คุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง- โรงเรียนจานวน 7 แห่ง
เพือ่ เป็นการปลูกฝังการรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และพัฒนา
ร่างกายสติปญ
ั ญา

แบบ ผ. 02

2568
(บาท)
775,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แห่ง

130,500
200,000

200,000

500,000

500,000

3,024,000

3,024,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000

3,024,000

3,024,000

3,024,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา
แห่ง ศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
กอง
การศึกษา
ครั้ง
เด็กนักเรียน 7 แห่งเด็กเล็ก 2
กอง
ศูนย์ได้รับอุปกรณ์การศึกษา การศึกษา
200 คน -ทาให้เด็กและเยาวชนมี
กอง
พัฒนาการ ร่างกาย อารมณ์ การศึกษา
สติปญ
ั าดีขึ้น-ทาให้เด็ก
เยาวชน ประชาชนมีทางเลือก
ในการออกกาลังกาย มากขึ้น
และมีนิสัยชอบออกกาลังกาย

7 โรงเรียน -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
น้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน-เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันที่เปิดเรียน

กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
312,000

2567
(บาท)
312,000

2568
(บาท)
312,000

2569
(บาท)
312,000

2570
(บาท)
618,000

6 ค่าอาหารกลางวันแก่ ศพด.
ของทต.

-เพือ่ ให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวันที่มี อาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
คุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง- เด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
เพือ่ เป็นการปลูกฝังการรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และพัฒนา
ร่างกายสติปญ
ั ญา

7 สนับสนุน/อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

-เพือ่ พัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มี อาหารเสริม(นม) สาหรับ
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นักเรียนโรงเรียน จานวน 7
และมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ แห่ง
มาตรฐาน-เพือ่ เป็นการปลุกฝังการดื่ม
นมในเด็กและเยาวชน ให้พฒ
ั นา
ร่างกายและสติปญ
ั ญา

1,166,200

1,166,200

1,166,200

1,166,200

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด
ของทต.

-เพือ่ พัฒนาร่างกายของเด็กเล็กให้มี อาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒ
ั นา
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
และมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน-เพือ่ เป็นการปลุกฝังการดื่ม
นมในเด็กและเยาวชน ให้พฒ
ั นา
ร่างกายและสติปญ
ั ญา

249,600

249,600

249,600

9 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มดนตรีแก่
เด็กนักเรียน/เยาวชน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียน/เยาวชนมีความรู้
ความสามารถเกีย่ วกับดนตรีไทย

50,000

50,000

50,000

จัดหาเครื่องดนตรี จานวน 1
ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150 คน -เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน-เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกวันที่เปิดเรียน

กอง
การศึกษา

1,498,000

7 โรงเรียน -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
น้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน -เด็ก
นักเรียนได้รับประทานอาหาร
เสริมที่มีประโยชน์

กอง
การศึกษา

249,600

249,600

150 คน -เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน-เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารเสริมที่มี
ประโยชน์

กอง
การศึกษา

50,000

50,000

ครั้ง

เด็กและเยาวชนรักและชื่นชม
ดนตรีไทย

กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

10 จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตสานึก เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีความตระหนักรู้
เกีย่ วกับด้านการศึกษา
ถึงความสาคัญของการศึกษา
11 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูก
จิตสานึกความสาคัญของ
การศึกษา
-เพือ่ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้
เด็ก และเยาวชน ในตาบล
ตระหนักกถึงความสาคัญของตน รู้จกั ห้วยกระเจาประมาณ 2,000
หน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม-เพือ่
คน
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพืส่ ่งเสริมและพัฒนาเด็กได้มีร่างกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญาที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุข

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

12 โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กให้มีความรู้ รู้จกั หน้าที่มี
มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งปัญญา
สติปญ
ั ญาที่ดี

เด็ก เยาวชน จานวน 100 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

13 โครงการส่งเสริมเพือ่ เตรียม
ความพร้อมเพือ่ เข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน (AEC) ยุวฑูตน้อยศึกษา
ธรรม

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

จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับอาเซี่ย
(AEC) เด็กเล็กได้รู้จกั ประเพณี
วัฒนธรรมและและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

14 มือน้อยๆรักษาสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีจติ สานึกรักษา เด็กเล็กมีจติ สานึกที่ดี ในการ
สิ่งแวดล้อม
รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

150 คน -สามารถพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนมีร่างกายจิตใจและ
สติปญ
ั ญาที่ดี
500 คน -เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความสาคัญของตนเอง ทาให้
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมเด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมเป็นหมู่คณะ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อน่ อย่าง
มีความสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

100 คน เด็ก/เยาวชนมีความรู้และมี
กอง
ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
การศึกษา
ในเรียนรู้
500 คน เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
กอง
ความรู้เกีย่ วกับอาเซี่ยน (AEC) การศึกษา
เด็กเล็ก 120 คน ได้รู้จกั
ประเพณีวัฒนธรรมและสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมต่อไป
150 คน เด็กเล็ก 150 คน มีจติ สานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กอง
การศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

15 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการศึกษาที่ดี

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อ
แบบเรียน -ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน-ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

155,000

155,000

155,000

155,000

155,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

150 คน เด็กเล็ก 150 คน มีจติ สานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

6,076,800 6,076,800 6,482,300 5,576,800 6,214,600
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.5 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
52,000

2567
(บาท)
52,000

2568
(บาท)
52,000

2569
(บาท)
52,000

2570
(บาท)
52,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ป้องกันและควบคุมการระบาดของ
50,000
โรคติดต่อในเขตตาบลห้วยกระเจา
จัดฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ในเขต
100,000
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

50,000

50,000

100,000

100,000

1 จัดบริการตรวจสุขภาพ

เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ ป้องกันและควบคุมการระบาด ดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของโรคไข้เลือดออก
เช่น พ่นหมอกควัน การกาจัดลูกน้า
เป็นต้น ภายในเขตตาบลห้วยกระเจา

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคอุบตั ิใหม่
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยตามปณิธานสมเด็จ พระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

เพือ่ ป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ
เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัข/แมว

5 อบรมเสริมสร้างความรู้แก่ อสม.
ผู้นาชุมชน / แกนนาสุขภาพ
6 อุดหนุนโครงการเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
7 โครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมสุขภาพของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั อสม./ อบรม จานวน 150 คน
ผู้นาชุมชนแกนนาสุขภาพ
เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพ/สุข
ภาวะที่แข็งแรง

ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21

กลุ่มปประชาชนในเขต ทต.ห้วย
กระเจา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ทุกครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพ สานักปลัด

280,000

ครั้ง

ครัวเรือนไม่เป็นไข้เลือดออก
3,095 ครัวเรือน

สานักปลัด

50,000

50,000

ครั้ง

สานักปลัด

100,000

100,000

ครั้ง

ครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพ
3,095 ครัวเรือน
สุนัขตาบลห้วยกระเจาฉีดวัคซีน

20,000

ครั้ง

อสม. ผู้นาชุมชน แกนนาสุขภาพ
ได้รับความรู้เพิม่ ขึ้น
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี

สานักปลัด

ประชนมีมีสุขภาพ/สุขภาวะที่
แข็งแรง

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

สานักปลัด

สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.5 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

8 โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
9 อุดหนุนโครงการพระราชดาริ
สาธารณสุข
10 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี

11 โครงการกิจกรรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)
420,000

2568
(บาท)

เพือ่ ให้ความรู้ด้านสาธาณสุขให้กบั
ประชาชน หมู่ที่ 1-21
เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21

420,000

เพือ่ อบรมให้ความรู้แก่สตรี เช่น
การตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก
ฯลฯ
เพือ่ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

กลุ่มสตรีในเขตตาบลห้วยกระเจา

50,000

50,000

50,000

กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยง จานวน
50 คน

30,000

30,000

30,000

รวม

2569
(บาท)
420,000

420,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 21 ศูนย์
เข็มแข็ง
3,095 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี

สานักปลัด

420,000

ครั้ง

สานักปลัด

50,000

50,000

ครั้ง

กลุ่มสตรีมีความรู้เกีย่ วการป้องกัน
โรคต่างๆ เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

30,000

30,000

ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง

สานักปลัด

1,452,000 1,452,000 1,452,000 1,452,000 1,602,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายใน
เขตตาบลห้วยกระเจา
2 เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬามวลชน
อาเภอห้วยกระเจา
3 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อให้มีสถานที่ออกกาลังกาย

4 ส่งเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในระดับต่างๆ

5 ส่งเสริมและสนับสนุน/อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบแปลนที่
ทต. กาหนด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เข้าร่วมการแข่งกีฬาในประเภทต่างๆ
หน่วยงานในอาเถอห้วยกระเจา
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อุดหนุนแก่สานักงานการท่องเที่ยว
ที่ดี
และกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีสถานที่ออกกาลัง
กองช่าง
กาย
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาออกกาลังกองการศึ
กาย กษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

65 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100 คน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
หันมาออกกาลังกาย

-ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนในเขตตาบลห้วยกระเจา
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์-เพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ภาครัฐ อปท.กับชุมชน-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

500 คน -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้าง กองการศึกษา
จิตสานึกและปลูกฝังให้
นักเรียนรักการออกกาลังกายนักเรียนและเยาวชนภายใน
เป็นประโยชน์-นักเรียนและ
เยาวชนภายในตาบลมีความ
สามัคคีและมีสุขภาพแข็งแรง

-ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนในเขตตาบลห้วยกระเจา
พลานามัยแข็งแรง มีความสามัคคีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

500 คน -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
จิตสานึกและปลูกฝังให้
นักเรียนรักการออกกาลังกาย

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

6 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ภายใน เพื่อให้ประชาชนภายในเขตตาบล ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตตาบล
เขตตาบลห้วยกระเจาม. 1 - 21
ห้วยกระเจามีพัฒนาการด้านกีฬา ห้วยกระเจาตามแบบแปลนที่ทต.
กาหนด
7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนภายในเขตตาบล ปรับปรุงลานกีฬาฯ ภายในเขต
ห้วยกระเจามีพัฒนาการด้านกีฬา ตาบลห้วยกระเจาตามแบบแปลน
ที่ทต.กาหนด

8 จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายประจา
หมู่บ้านภายในเขตตาบลห้วยกระเจา

เพื่อให้ประชาชนภายในเขตตาบล จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายประจา
ห้วยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง
หมูบ่ ้าน ตามแบบที่ ทต กาหนด

รวม

2569
(บาท)
100,000

200,000 200,000 200,000 200,000
260,000

260,000

1,260,000

360,000

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

ประชาชนมีพัฒนาการด้าน
กีฬาห่างไกลยาเสพติด

กองช่าง

50,000

แห่ง

ประชาชนมีพัฒนาการด้าน
กีฬาห่างไกลยาเสพติด

กองช่าง

200,000

ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

310,000

89

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
2 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ
3 สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
คนพิการ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้ปว่ ยเอดส์

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ ยังชีพในตาบล
ห้วยกระเจา
คนพิการได้รับเบีย้ ยังชีพในตาบล
ห้วยกระเจา
ผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับเบีย้ ยังชีพใน
ตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ครั้ง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ผู้พกิ ารได้รับสวัสดิการและมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับสวัสดิการ
และมีความเป็นอยู่ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

19,060,000 19,060,000 19,060,000 19,060,000 19,060,000

90

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ภายในเขต
ตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข ประชาชนในเขตตาบลห้วย
ปัญหากับผู้ประสบภัย
กระเจาที่ประสบภัย ดังนี้
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยแล้ง

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,600,000

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

1,600,000

ครั้ง

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที

สานักปลัด

ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที
สมาชิกอปพร.ศูนย์ทต.ห้วย
กระเจาปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด

- ภัยพิบัติต่างๆ หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง
2 จัดหาเครื่องยังชีพ ยารักษาโรค

เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดทาโครงการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย
5 ฝึกอบรมทบทวนความรู้และจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่
และเก่า

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหากับผู้ประสบภัย
เพื่อทบทวนความรู้แก่ อปพร.ทา
ให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 21 ที่
ประสบภัย
สมาชิก อปพร.ศูนย์ ทต.ห้วย
กระเจา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

ครั้ง

6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ อป
พร.ทต.ห้วยกระเจา

เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์ อปพร.ทต.ห้วยกระเจา

300,000

70,000

ครั้ง

อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
ทันท่วงที

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

กองช่าง

91

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงระบบการจราจรภายในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการจราจร เช่น สัญญาณ
ไฟต่างๆ ป้ายจราจรต่างๆ แท่นแบ
ริเออร์ ไฟแวบ กระจกโค้ง
กระบองไฟ ยางชะลอความเร็ว
ฯลฯ

2566
(บาท)
200,000

2567
(บาท)

2568
(บาท)
200,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อมใน
สาธารณภัยศูนย์ อปพร.ทต.ห้วยกระเจา การปฏิบัติหน้าที่

ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดภัย
พิบัติต่างๆ ในเขตตาบลห้วยกระเจา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
ทันท่วงที

สานักปลัด

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ - เทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาลต่างๆ

ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน
ไปมา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

จานวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ลดน้อยลง

สานักปลัด

10 โครงการอบรมรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
ต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ

ประชาชน หมู่ที่ 1-21 มีความรู้
และสามรถป้องกันและระวังภัย
ต่างๆ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

มีความรู้และสามรถป้องกันภัยที่
จะเกิดขึ้นได้

สานักปลัด

11 ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

500,000

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กองช่าง

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

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

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สานักปลัด

3,160,000

2,660,000

2,360,000

2,160,000

2,330,000

รวม
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

2567
(บาท)
100,000

2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

ผู้สูงอายุมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพือ่ ตรวจเยี่ยมสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารภายในตาบล
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารโดยเป็นการ ห้วยกระเจา
ทางานบูรณาการและเชิงรุก

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จานวน 1,275 ราย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแล
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่กลุ่ม
เพือ่ จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยเอดส์
ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยเอดส์
3 อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้ เพือ่ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารให้
พิการ
มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขใน
การดารงชีวิต
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6 โรงเรียนผู้สูงอายุ

งบประมาณ
2566
(บาท)
100,000

1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

5 ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

รวม

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพ
จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้
พิการ และผู้ปว่ ยเอดส์
อบรมอาสาสมัคร จานวน 30 คน

340,000

340,000

340,000

340,000

ครั้ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
สุขภาพแข็งแรง
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้ปว่ ยเอดส์ มีกจิ กรรมร่วมกัน
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร มี
ความสุขในการดารงชีวิต

สานักปลัด

สานักปลัด

ครั้ง

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสุขในการดารงชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารภายใน
ตาบลห้วยกระเจามีสุขภาพ
แข็งแรง

แห่ง

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

340,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2 ปรับปรุงบ่อกาจัดขยะ
3 ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

จัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 21
ปรับปรุงกาจัดขยะของ ทต.ห้วย
กระเจา
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ครั้ง

500,000

500,000

ครั้ง

ประชาชน 3,095 ครัวเรือน มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
บ่อกาจัดขยะได้มาตรฐาน
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ที่ดินสาธารณะมีแนวเขต
แน่นอนไม่มีการบุกรุก
250,000 250,000
ใบ
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
เกิดความสะอาดเป็นระเบียบ
2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชน 3,095 ครัวเรือน มี
ของ ความเป็นอยู่ที่ดี
ครัวเรือนมี
สุขภาพดี

กองช่าง

40,000

500,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

คัน

4 จัดทาแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดิน สาธารณะ จัดทาแนวเขตที่ดิน ม.1 - 21

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แห่ง

5 จัดซื้อถังขยะ

250,000

250,000

250,000

6 โครงการจัดทาสวนสาธารณะบริเวณ
คันอ่าง หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการ
หมู่ที่ 1 - 21 ตาบลห้วยกระเจา
จัดเก็บขยะมูลฝอย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและมี จัดทาสวนสาธารณะ จานวน 1
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
แห่ง

7 โครงการคัดแยกขยะภายในตาบล
ห้วยกระเจา

-เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชน

ดาเนินการอบรม/ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะ

40,000

8 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

-เพื่อให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน 2,500,000

40,000

40,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

50,000 ปริมาณ
ขยะใน
ชุมชน

ประชาชนเห็นความสาคัญในใน
การคัดแยกขยะ

กองช่าง

คัน

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

94

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 เตาเผาขยะ ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน เพื่อลดปริมาณขยะในเทศบาล

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดซื้อเตาเผขยะ ไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,845,400
3,330,000 2,175,400

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
เตา

830,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

330,000 2,840,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูล-ข่าวสาร/ข้อมูลการเลือกตั้ง
2 อบรมคณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาคมหมู่บา้ น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 21 ป้าย
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
อบรมคณะกรรมการหมู่บา้ น
คณะกรรมการหมู่บา้ น ประชาคม ประชาคม จานวน 240 คน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

ทุกครัวเรือนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาคมหมู่บา้ น 240 คน
ได้รับการอบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

ชุมชน/หมู่บา้ นปลอดยาเสพติด สานักปลัด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

แห่ง

3 ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและ เพือ่ ให้หมู่บา้ นปลอดยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด
4 ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ภายในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ข่าวสาร

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน/
ต่อต้านยาเสพติด
ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
หมู่ 1 - 21

5 ขยายเขตเสียงตามสายและหอ
กระจายข่าว
6 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าว
7 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชาสัมพันธ์

ขยายเขตเสียงตามสาย ม.1 - 21

100,000

100,000

100,000

แห่ง

ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่1–21

100,000

100,000

100,000

แห่ง

ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์

50,000

50,000

50,000

แห่ง

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ม.121 ตามแบบที่ ทต. กาหนด

200,000

200,000

8 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน
เขตตาบลห้วยกระเจา

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทางราชการ
เพือ่ ให้ประชาชนภายใน ม.1 21 มีสถานที่ประชุม/แสดง
ความคิดเห็น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

สานักปลัด
สานักปลัด

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)
100,000

2568
(บาท)

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)

9 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่
ภายในเขตตาบลห้วยกระเจา
ประชุมและแสดงความคิดเห็น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ตาม
แบบแปลนที่ ทต. กาหนด

10 โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัว เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายา เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดดูแลความสงบเรียบร้อยของ เสพติดและดูแลความสงบ
ประชาชนและสถานที่ราชการแบบ เรียบร้อยภายในชุมชน
บูรณาการ

จานวนครอบครัว 50 ครอบครัว

150,000

150,000

150,000

150,000

จัดชุดออกตรวจตามชุมชนต่างๆ
ร่วมกับหน่วยงานราชการ,ผู้นา
หมู่บา้ นในเวลากลางคืน

100,000

100,000

100,000

12 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของ
ตาบลห้วยกระเจา

เพือ่ จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เด็ก
และเยาวชนภายในตาบลห้วย
กระเจา

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของ
ตาบลห้วยกระเจา

10,000

13 โครงการยุติความรุนแรงภายใน
ครอบครัว

เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว

จานวนครอบครัว 70 ครอบครัว

50,000

14 กิจกรรมสภาเด็ก

เพือ่ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ภาวะผู้นา
การเป็นผู้นา

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น

กองช่าง

150,000

ครั้ง

ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น สานักปลัด

100,000

100,000

ครั้ง

ชุมชนมีความปลอดภัยและ
เข้มแข็ง

สานักปลัด

10,000

10,000

10,000

แห่ง

เด็กและเยาวชนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิด/กล้า
แสดงออก

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี
ไม่มีความรุนแรงภายใน
ครอบครัว

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

เด็กและเยาวชนมีความกล้า
แสดงออกทางความคิด/กล้า
แสดงออก

สานักปลัด

1,350,000

1,010,000 1,360,000

1,010,000 1,160,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.11 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ อนุรักษ์ เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความสาคัญของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
2 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญา
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3 ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้า เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของดินและน้า

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วย
กระเจา
จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วย
กระเจาหมู่ที่ 1 - 21
จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วย
กระเจา

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

100,000 100,000 100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ประชาชนตระหนักถึง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

100,000

ครั้ง

สานักปลัด

ครั้ง

ประชาชน 3,095 ครัวเรือน มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ประชาชนตระหนักถึงผืนดิน
และน้า

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 อบรมพัฒนาการเมืองคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา ทต.

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา ทต.

อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา ทต.

2 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาลและ พนักงานจ้าง

อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

3 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและ
ภาษี
พนักงานจ้าง/ประชาชนทั่วไป
4 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ
จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ผู้บริหารพนักงาน สมาชิกสภา ทต.
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นากลุ่มต่าง ๆ

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

300,000

300,000

30,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

คณะผู้บริหารสมาชิก ทต.
ได้รับความรู้และแนวทางใน
การบริหารงาน

สานักปลัด

100,000

ครั้ง

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างได้รับความรู้และแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

20,000

20,000

ครั้ง

กองคลัง

300,000

300,000

300,000

ครั้ง

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

สานักปลัด

ครั้ง

ปรับปรุงขั้นตอนการ
สานักปลัด
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนของทุกกองราชการ

สานักปลัด

5 ฝึกอยรมถ่ายทอดความรู้
บุคลากรภายในองค์กร
6 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
สมาชิกสภา ทต.
เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของ
ทุกกองราชการ

30,000

7 อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชน
8 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน

พัฒนาสภาพจิตใจให้กับประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

ประชาชนมีสภาพจิตใจที่ดี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

เพื่อสร้างความสามัคคีแก่
สานักปลัด
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

อบรมตัวแทนหมู่บ้านจานวน
100 คน
อบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

สานักปลัด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการวันเทศบาลและประกาศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
เกียรติคุณแก่พนักงานและ
และประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน
ลูกจ้างทต.ห้วยกระเจา
และลูกจ้าง
10 ส่งเสริมการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
11 ซ่อมปรับปรุงทรัพย์สินที่อยู่ใน
การดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง จานวน
45 คน

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
-เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน ซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ
และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลให้อยู่ใน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล
สภาพดี-เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง
ตาบลห้วยกระเจา-ปรับปรุงป้าย
ทรัพย์สินของทางราชการที่ชารุดให้ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
35,000

2567
(บาท)
35,000

2568
(บาท)
35,000

2569
(บาท)
35,000

2570
(บาท)
35,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)
ครั้ง

ครัง้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ/ความ
สามัคคีแก่พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง
ประชาชนทราบระบบบริหาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ทต.ห้วย
กระเจา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ-ทรัพย์สิน
ของทต.ห้วยกระเจาได้รับการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงให้สามรถใช้
ในการปฏิบัติงานได้

12 ค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของ เพื่อให้เทศบาลห้วยกระเจามี
บารุงรักษาเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เครือ่ งมือที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการ ยานพาหนะ-รถยนต์เทศบาลปฏิบัติงาน
รถยนต์บรรทุกน้า-รถกระเช้า-รถ
ขยะอื่นๆ ฯลฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

13 จัดทาประกันภัยรถยนต์ราชการ -เพื่อเป็นการประกันภัยความ
จัดทาประกันภัยประเภท 3
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุของ
ให้กับรถยนต์ของเทศบาลตาบล
รถยนต์ส่วนกลาง-เพื่อคุ้มครองความ ห้วยกระเจา
เสียหายผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้าง
หรือจานวนมาก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-เกิดขวัญและกาลังใจให้กับ
ทุกส่วน
พนักงานในการปฏิบัติงานมาก ราชการ
ขึน้ -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้

ทุกส่วน
ราชการ

100

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

14 เตรียมความพร้อมของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาที่รับการถ่าย
โอนภารกิจและงบประมาณที่จะ
ได้รับ

-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สามารถรับภารกิจที่ถ่ายโอนมา
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่า
ซ่อมแซมค่าจ้างบุคลากร ค่าน้า
ค่าไฟ ในการดาเนินงาน อบรม
ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อ
รับรองการถ่ายโอนภารกิจต่างๆถ่ายโอนประปาหมู่ที่ 16

800,000

15 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ในหมวดค่าสาธารณูปโภค

-เพื่อเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการสาธารณูปโภค และมี
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่
เพียงพอ

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่า
น้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติค่าบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม ค่าจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

16 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน/
ข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา-เพื่อเผยข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

โฆษณาเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล-ผลการปฏิบัติงาน/
กิจกรรมของเทศบาล ก่อสร้าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

100,000

100,000

100,000

2569
(บาท)

800,000

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

800,000

-

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สามารถดาเนินการถ่ายโอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วน
ราชการ

1,500,000

1,500,000

-

ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วน
ราชการ

100,000

100,000

-

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผล ทุกส่วน
การดาเนินการของเทศบาลใน ราชการ
ด้านต่างๆ
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

17 จัดทาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ -เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศที่ใช้
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

-จัดทา/ปรับปรุงเว็ปไซด์ของ
เทศบาล-จัดวางระบบ e-lass
ภายในเทศบาล-จัดทาระบบ
e-plan ภายในเทศบาล-จัดทา/
จัดจ้างทาแผนที่ภาษี-จัดทา/
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบ
โทรศัพท์ภายในสานักงาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ข้าราชการ
พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
ร้อยละ 70

18 เทศบาลเคลื่อนที/่ จัดเก็บภาษี
เคลื่อนที(่ แบบกัลยาณมิตร)

-จัดให้ทุกภาคส่วนราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ-จัดให้มี
การบริการชุมชนเคลื่อนที-่ จัด
ให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ถึง
บ้านประชาชน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 70ของ -ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท
ประชาชน ที่เข้า และหน้าที่ในการจัดบริการ
ร่วมโครงการ สาธารณะให้กบั ประชาชน

ทุกส่วน
ราชการ

ร้อยละ 70ของ เยาวชน/ประชาชนได้มีแหล่ง
ประชาชนที่เข้าใช้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
บริการ

ทุกส่วน
ราชการ

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในด้านต่างๆ-เพื่อ
ทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที-่ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านการบริการ
ประชาชน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

19 จัดทา/ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้รับ
ชุมชนหมู่ที่ 1-21
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและเป็น
แหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้

จัดทา/ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชน

20 ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล -เพื่อปรับปรุงอาคารสานักงาน ทต.
ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอาคารสานักงาน ทต.
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ครัง้

21 ปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาล

ปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครัง้

-เพื่อปรับปรุงอาคารจอดรถ ทต.ใช้
ในการปฏิบัติงาน/ติดต่อราชการ

-มีระบบสารสนเทศต่างๆมา
ทุกส่วน
ประยุกต์ใช้กับภารกิจของ
ราชการ
เทศบาลได้สะดวกและรวดเร็วส่วนราชการต่างๆปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีอาคารใช้ในการปฏิบัติงาน
และรองรับประชาชนที่มารับ
บริการ
มีอาคารจอดรถใช้ในการ
ปฏิบัติงานและรองรับ
ประชาชนที่มารับบริการ

สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

22 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคาร -เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/
พัสดุ
อาคารพัสดุสานักงาน ทต.ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ/อาคาร
พัสดุประปา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครัง้

มีอาคารใช้ในการเก็บพัสดุ/
ครุภัณฑ์อย่างเพียง

23 ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล -เพื่อปรับปรุงบ้านพักพนักงานใช้
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
24 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล -เพื่อก่อสร้างบ้านพักพนักงานใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน(ตาม
แบบที่ทต.กาหนด)
ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ขนาด
1 ชั้นจานวน 5 หลัง (ตามแบบ
ที่ทต.กาหนด)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครัง้

มีบ้านพักใช้ในการอยูอ่ าศัยใน
การปฏิบัติงาน

สานักปลัด
กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ครัง้

มีบ้านพักใช้ในการอยูอ่ าศัยใน
การปฏิบัติงาน

สานักปลัด
กองช่าง

25 ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล

-เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล

ก่อสร้างโรงจอดรถ(ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด)

แห่ง

26 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาล
27 บารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของเทศบาล
28 ค่าตกแต่งภายในสานักงาน
เทศบาล

-เพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของเทศบาล
เพื่อปรับปรุง/บารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
เทศบาล
-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ตามแบบที่ทต.กาหนด)
ปรับปรุง/บารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นตกแต่งภายใน
สานักงานอาทิ เช่น Built in
ครุภัณฑ์สานักงานแอร์ โต๊ะ เก้าอี้
ฯลฯ(ตามแบบที่ ทต. กาหนด)

มีอาคารจอดรถใช้ในการ
กองช่าง
ปฏิบัติงานและรองรับ
ประชาชนที่มารับบริการ
มีที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สามารถ สานักปลัด
ใช้งานได้ดีดังเดิม
กองช่าง

29 ก่อสร้างศาลพระภูมิ

-เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสถานที่เคารพศักการะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระ
ภูม(ิ ตามแบบที่ ทต. กาหนด)

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครัง้

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ครัง้

ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดี
ดังเดิม

ครั้ง

การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจามี
ประสิทธิภาพ

200,000

100,000

แห่ง

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ทุกส่วน
ราชการ
สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

30 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ -เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับ
อาคาร
ภูมิทศั น์ที่สวยงาม
ภูมทิ ัศน์
31 ก่อสร้างเสาธงสานักงานเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีเสาธงที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้างเสาธงสูง 16 เมตร
มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม
32 ก่อสร้างรั้ว/กาแพง สานักงาน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
(อาคารหลังใหม่)
33 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายนอกอาคารสานักงาน

36 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)
200,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)
500,000

300,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล สานักปลัด

แห่ง

มีเสาธงที่ได้มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง และสวยงาม

สานักปลัด

500,000

500,000

แห่ง

ประชาชนติดต่อราชการได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

โคมไฟถนน LED พร้อมอุปกรณ์

363,500

363,500

แห่ง

ประชาชนติดต่อราชการได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้กับโครงการ
ก่อสร้างของเทศบาล
ก่อสร้างถนน/ลานคอนกรีต (ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

50,000

50,000

ครั้ง

โครงการมีมาตรฐานตามที่
กาหนด

กองช่าง

แห่ง

ประชาชนติดต่อราชการได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่และ
ก่อสร้างรั้ว/กาแพง (ตามแบบที่
รองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เทศบาลกาหนด)

เพื่อการปฏิบติงานมีประสิทธิภาพ
และรองรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ
34 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบ
(ค่า K)
ปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณู
35 ก่อสร้างถนน/ลานคอนกรีต
เพื่อรองรัปบการ)
ประชาชนที่มาติดต่อ
บริเวณรอบสานักงานเทศบาล
ราชการ
ตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลัง
ใหม่)

แบบ ผ. 02

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม และ
จานวน 1 แห่ง (รายละเอียดตาม
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ แบบที่เทศบาลกาหนด)

1,500,000 1,500,000

1,000,000 1,000,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนที่มาใช้ ประชาชนได้รับความสะดวก
บริการ
ในการติดต่อราชการ

กองช่าง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

37 จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ
ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจาปี และ
นาไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับ
งบประมาณ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดทาแผนพัฒนาต่างๆตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนา อปท.
พ.ศ.2548 และพ.ศ.2562
หนังสือสั่งการกาหนด

38 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
สภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลฯ และ
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ตาบลห้วยกระเจา เป็นไปด้วยความ นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
เรียบร้อยตามที่กฏหมายกาหนด
และเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งฯ เป็นไปตามแผนฯ
39 จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ
ทต.

เพื่อให้มีงบประมาณสาหรับใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

-จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

40 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 2565 ของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา

เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่อยู่
ในแผนพัฒนา-เพื่อประเมินผลงาน/
โครงการ-เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
ขัอมูลการออกติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูลที่และจัดทารายงาน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา

สามารถใช้เป็นแนวทางการ
สานักปลัด
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100,000

100,000

600,000

100,000

100,000

การจัดการ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบ
กฏหมายกาหนด

-ทาให้การจัดการเลือกตั้ง
สานักปลัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯให้มี
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย

-

ร้อยละของ
โครงการที่ได้
ดาเนินการใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

ทาให้การจัดทางบประมาณ สานักปลัด
มีแผนดาเนินงาน และมีวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดทา
โครงการ
ทาให้ทราบผลการติดตาม
แผนงาน/โครงการทาให้
ผู้บริหารมีข้อมูลสาหรับใช้ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป

105

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

41 จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการในงาน
บริการของ ทต.

เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานบริการของ ทต.
ห้วยกระเจา นาผลที่ได้จากการ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้านการบริการของ ทต.

สารวจความคิดเห็นด้านความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการต่องานบริการของทต.

42 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพการ)ฏิบัติราชการ

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รวม

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผลของความพึง ทราบถึงความพึงพอใจในการ
พอใจ ในการ ปฏิบัติงานของเทศบาล
ปฏิบัติงาน

ครั้ง

การบริหารงานของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

10,488,500 10,588,500 7,525,000 6,125,000 7,325,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ชุมชน/ท้องถิ่น
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง
2 ประชาสัมพันธ์ในการบริหาร ทต.
3 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่
4 ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บา้ น/
ตาบล
5 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
ประชุมสภา ทต.

เพือ่ ให้ประชาชนทราบเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานของ ทต.
เพิม่ ประสิทธิภาพการ)ฏิบตั ิราชการ
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจการประชาคม
ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม
สภา ทต.

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้
ประชาชนทราบปีละ 1 ครั้ง
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ส่งเสริมการทาประชาคมหมู่บา้ น
ตาบล
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
ประชุมสภา ทต.ทุกครั้ง

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

2568
(บาท)
10,000

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

60,000

60,000

60,000

60,000

100,000 100,000 100,000
10,000

10,000

10,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครั้ง

ประชาชนมีความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

60,000

ครั้ง

สานักปลัด

100,000 100,000

ครั้ง

ประชาชนทราบการดาเนินงาน
ของ ทต.
การบริหารงานของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนเห็นความสาคัญการ
ทาประชาคม
ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
ประชุมสภา ทต.

10,000

10,000

ครั้ง
ครั้ง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนสาย
บ่อพลอยถึงบ้านน.ส.พยงค์ สืบดา
หมู่ที่ 2
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสระ
มะค่าโมงเชื่อมถนนลาดยางสายบ่อ
พลอย อูท่ อง หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.
(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)
กว้าง 5 ม. ยาว 1,030
ม.

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสระ
มะค่าโมงถึงวัดสวนมะม่วง หมู่ที่ 2

กว้าง 5 ม. ยาว 1,150
ม.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายสุ
เวทย์ สินสถาพรพงศ์ ถึงบ้านนาย
ประมูล สืบศักดิ์ หมู่ที่ 3
6 ปรับปรุง-ซ่อมแซม รางระบายน้า
จากบ้านนายสุเวทย์ สินสถาพรพงศ์
ถึงบ้านนายประมูล สืบศักดิ์ หมู่ที่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากร้านยา
หมอนพ ถึงบ้านนางลายอง ร้าน
ขนมจีน หมู่ที่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

กว้าง 4 ม. ยาว 166 ม.

ยาว 163 ม.

750,000

3,090,000

3,450,000

398,400

240,000

750,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
2
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
2

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนราง
ประชาชนได้รับ
ระบายน้าที่
ความสะดวก
ปรับปรุง
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
2
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายวังรี หมู่ที่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
9 ก่อสร้างถนนลูกรังสายวังลาว หมู่ที่ 3 เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,612
ม.

10 ก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบดอัดสาย
หนองไผ่ล้อม ถึงเขาช่องอินทรีย์ หมู่ที่
17
11 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อม
วางท่อถนนเพือ่ การเกษตร หมู่ที่ 4

กว้าง 6 ม. ยาว 3,030
ม.

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
12 วางท่อน้าทิ้งจากบ้านนายวรวิทย์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังใน
วิทยายนต์ ถึงบ้านนายสาราญ สืบดา ชุมชน
หมู่ที่ 6
13 วางท่อระบายน้า และปรับปรุงของ เพือ่ แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังใน
เก่าที่ชารุด หมู่ที่ 2 3 4 6
ชุมชน

กว้าง 5 ม. ยาว 1,280
ม.

กว้าง 5 ม. ยาว 1,265
ม.
ท่อขนาด 120X100
จานวน 60 ท่อน
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

564,200 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

448,000

1,272,600

442,700

685,700

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
17
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
4
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
6
น้าท่วมขัง ได้รับ แผนพัฒนา
การระบาย
หมู่บา้ นหมู่ที่
2,3,4,6

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
แห่ง
น้าท่วมขัง ได้รับ
การระบาย
500,000 แห่ง

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 วางท่อระบายน้าจากหน้าบ้านนาย
บารุง บุตรพุม่ ถึงบ้านนายสมคิด
บุตรพุม่ หมู่ที่ 8
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าศาลา
เอนกประสงค์ ถึงหน้าบ้านนางเพียง
สืบอินทร์ หมู่ที่ 10

เพือ่ แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังใน
ชุมชน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

542,000

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.

2,400,000

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้าบ้าน
นายสิงห์ ดีเหมาะ ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่
อดุลย์ นกดา หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 370 ม.

1,110,000

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้าบ้าน
นายหล่อ ใคร่ครวญ ถึงบ้านนายจูง
สุขธูป หมู่ที่ 14

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม.

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้านนาย
ก่วย สาสุข ถึงหน้าบ้านนางประภาส
สืบด้วง หมู่ที่ 19

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 393 ม.

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 20
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ปีละ 1 ครั้ง

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

แห่ง

2,520,000

1,179,000

200,000

แบบ ผ. 02/1

250,000

300,000

350,000

น้าท่วมขัง ได้รับ แผนพัฒนา
การระบาย
หมู่บา้ น หมู่ที่
8
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ แผนพัฒนา
ก่อสร้าง
ความสะดวก
หมู่บา้ น หมู่ที่
ปลอดภัย
10

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19

กองช่าง

400,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ นหมู่ที่
20

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางสาม
แยกประปาหมู่ที่ 20 เชื่อมเขตติดต่อ
ตาบลดอนตาเพชร
21 ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้นประ
ปา หมู่ที่ 20

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000
ม.

3,600,000

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 5
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหลัง
เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
โรงเรียนบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
24 ก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังเส้นชายเขา เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
กรวด หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 22 บ้าน ผ่านไปมา ได้รับความ
สันติสุข ตาบลดอนแสลบ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 328 ม.

25 วางท่อส่งน้าอุปโภค บริโภค จากหมู่ที่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง ให้
15 บ้านไพรงาม ถึงหมู่ที่ 5 บ้านเขา ประชาชนได้มีน้าเพือ่
กรวด และหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค

ยาว 5,700 ม.

256,000

787,200

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.

600,000

210,000

1,500,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
แห่ง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ นหมู่ที่
20
แผนพัฒนา
หมู่บา้ นหมู่ที่
22

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
5
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
5
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
5

กองช่าง

มีน้าอุปโภค
แผนพัฒนา
บริโภคตลอดทั้งปี หมู่บา้ น หมู่ที่
5

กองช่าง

แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตหมู่ที่ 9 บ้านไผ่ เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
งาม เชื่อมหมู่ 14 ตาบลดอนแสลบ ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
27 เชื่อมต่อถนนคอนกรีต ต่อเข้าวัดบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ไผ่งาม หมู่ที่ 9
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม.

28 ซ่อมหรือทาใหม่เป็นถนนเก่าปลอดฝุ่น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ในหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
29 แสงสว่างตามแนวถนน หมู่ที่ 9
เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200
ม.

กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม.

720,000

4,320,000

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ไปวัดสวนมะม่วงถึงถนนเส้นบ่อพลอย ผ่านไปมา ได้รับความ
อูท่ อง หมู่ที่ 18
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,168
ม.

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 18 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 1,980
ม.

240,000

3,504,000

7,128,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

2,520,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
9
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
9

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
แห่ง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
9
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
9

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 ขยายไหล่ทางถนนเส้นแยกหมู่บา้ นถึง เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
เส้นช่องด่าน หมู่ที่ 18
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หล่อ ถึงถนนดา หมู่ที่ 14
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ข้างละ 1 ม.

500,000

กว้าง 5 ม. ยาว 0.840
ม.

2,520,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ขยายไหล่ทาง ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

10,080,000 จานวนถนนที่

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากโรงงานซิกา้ เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ไปบ้านตกตาผึ้ง ถึงบ้านนายทองอยู่ ผ่านไปมา ได้รับความ
สืบด้วง หมู่ที่ 14
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 4,200
ม.

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายพี เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ระ สืบดี ถึงถนนเส้นทุ่งใหญ่ ทัพพระ ผ่านไปมา ได้รับความ
ยา หมู่ที่ 14
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 560 ม.

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเล้าไก่นาย
เสย ใคร่ครวญ ถึงถนนเส้นตกตาผึ้ง
ไปทัพพระยา หมู่ที่ 14

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,980
ม.

5,954,000

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากทางแยก
ร้านขายยาหมู่ที่ 3 ผ่านบ้านนายพืช
แสงทอง ถึงบ้านนายชัยยะ แพร
ไพศาล หมู่ที่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม.

396,000

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

ก่อสร้าง
1,344,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,929,600

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากปากซอย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
เข้าบ้านน.ส.ผึ่ง คาปาน ถึงถนนเส้น ผ่านไปมา ได้รับความ
หลังโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ หมู่ที่ 3 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 536 ม.

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตข้างร้านอะไหล่ เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ห้วยกระเจา ถึงถนนเส้นหลังบ้านนาย ผ่านไปมา ได้รับความ
ชัน บุตรพุม่ หมู่ที่ 3
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 1,570
ม.

41 เทปูนคลองน้าตั้งแต่บา้ นนางบุญทรง เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
จันทร์หอม ถึงหลังโรงแรมเคพีปาร์ค เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง
หมู่ที่ 3

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

42 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเส้นนา
รางตะครอง หมู่ที่ 16

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

569,800

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
16

กองช่าง

43 วางท่อระบายน้าหน้าบ้านนายลอด
จันทร์หอม หมู่ที่ 16

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

352,000

จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
16

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 16 ไปบ้านกรอกฟ้าฯ หมู่ที่ 13 ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
16

กองช่าง

5,652,000

375,200

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

349,000 จานวนโครงการ มีคลองระบายน้า แผนพัฒนา
และระบายน้า หมู่บา้ น หมู่ที่
ท่วมได้
3

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าทุ่งกระทราย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
เข้าบ้านป้านาด หมู่ที่ 19
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านทุ่งคูณ เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 19 ไปน้าพุโซดา
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

47 ขยายท่อเมนประปาไปยังบ้านนาย
ประทีป หมู่ที่ 19

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

454,600

240,000

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
3 สาย หมู่ที่ 10
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สาย 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,080,000
300 ม. สาย 2 กว้าง 6
ม. ยาว 298 ม. สาย 3
กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม.

49 วางท่อระบายน้าภายในหมู่บา้ น 4
สาย หมู่ที่ 10

สาย 1 ยาว 120 ม. สาย
2 ยาว 163 ม. สาย 3
ยาว 60 ม. สาย 4 ยาว
112 ม.

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

36,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19

กองช่าง

7,650,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19

กองช่าง

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19

กองช่าง

1,072,800

720,000

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10

กองช่าง

48,900

33,600

จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 ขุดลอกสระน้ากักเก็บน้าใช้ประปา
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

กว้าง 16 ม. ยาว 23 ม.
ลึก 8 ม.

458,000

51 ก่อสร้างถนนเพือ่ ใช้ในการเกษตรจาก เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 10 ถึงสายหมู่บา้ นเขาเขียว
ผ่านไปมา ได้รับความ
สระตาโล พร้อมวางท่อ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ยาว 4,500 ม. สูง 60
ซม วางท่อ 8 จุด

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ไปวัดสวนมะม่วงถึงถนนเส้นบ่อพลอย ผ่านไปมา ได้รับความ
อูท่ อง หมู่ที่ 18
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,448
ม.

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้ น เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 18
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
บรรจง ถึงบ้านน.ส.ธนิกา คาปาน หมู่ ผ่านไปมา ได้รับความ
ที่ 21
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

200,000

กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.

300,000

55 ก่อสร้างถนนเสริมลูกรังหมู่ที่ 21
จากบ้านครูสมศรี ถึงบ้านนางมยุรี
ออกหมู่ที่ 9

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000
ม.

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

1,980,000

250,000

1,050,000

300,000

350,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10

กองช่าง

4,344,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18

กองช่าง

400,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
21

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
21

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
ถนนลาดยาง ถึงบ้านน.ส.ถ้วน เชื้อ
ทอง หมู่ที่ 21

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หลัง รร.บ้านซ่อง หมู่ที่ 13

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
บ้านครูลายวง หมู่ที่ 13
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม.

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
กรอกฟ้าฯ หมู่ที่ 13 - พยอมงาม หมู่ ผ่านไปมา ได้รับความ
ที่ 12
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 6,000
ม.

60 ขุดขยายสระเก็บน้าหนองหญ้ากาด
เพือ่ อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 13

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

ขนาด 5 ไร่ ลึก 4 ม.

2,400,000

2,400,000

1,950,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
21

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

18,000,000 จานวนถนนที่

ก่อสร้าง
842,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 13

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

62 ขยายเขตท่อน้าพีวีซีประปาหมู่บา้ น
จากถังน้าประปาหนองหญ้ากาดผ่าน
ด้านหลังโรงเรียนบ้านซ่อง ถึงบ้าน
นายปลิด ป้องกัน หมู่ที่ 13

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

4,500 ม. ท่อขนาด 2
นิ้ว

63 ล้อมรั้วลวดหนามสระเก็บน้าหนอง
หญ้ากาด หมู่ที่ 13

เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสระเก็บน้า
และระบบประปา
เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

ขนาด 5 ไร่

64 วางท่อระบายน้าทั้งหมู่บา้ น หมู่ที่ 8

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

150,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

300,000 จานวนโครงการ ถนนและเขต
ชุมชนมีแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
13
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
8

กองช่าง

350,000 จานวนโครงการ

200,000

250,000

300,000

350,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

400,000 จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 8

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 สาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ที่ 1
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 สาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ที่ 2
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.

68 ถนนเพือ่ ใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 14

กว้าง 5 ม. ยาว 1,300
ม.

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
69 สร้างหอถังประปาขนาด 20 คิว หมู่ที่ เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
14
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

ขนาด 20 คิว สูง 20 ม.

350,000

108,000

180,000

455,000

775,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนโครงการ ถนนและเขต
ชุมชนมีแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
8

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
14

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตตั้งแต่บา้ นนาย เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
เร่า สืบศักดิ์ ถึงบ้านนายช่อ สืบศักดิ์ ผ่านไปมา ได้รับความ
หมู่ที่ 4
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

71 ถนนลูกรังบดอัดแน่นตั้งแต่สระวังอี เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
เหยี่ยว มาต่อจุดที่ยังไม่สุดทาง หมู่ที่ 4 ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 3,425
ม. ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นต้นก้ามปู
เริ่มตั้งแต่เส้นทัพพระยาไปสุดคัน
คลอง หมู่ที่ 4
73 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 4,987
ม. ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนาย
สมัคร จันหอม หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

959,000

11,968,800

350,000

200,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

500,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
4

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
4

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
จานวนโครงการ ถนนและเขต
ชุมชนมีแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
4
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
4

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

กองช่าง

120

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75 ซ่อมถนนลาดยางสายบ้านซ่อง หมู่ที่ 1 เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

76 ขุดฝังท่อน้าทิ้งบ้านนางสุวรรณี ท้าว
สุวรรณ หมู่ที่ 1

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

77 ถนนลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ่อหว้า เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 1
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

78 ฝังท่อระบายน้าบริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

79 ก่อสร้างถนนพูนดินหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
3
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

250,000

150,000

500,000

500,000

450,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80 ขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน้า
บ้านนายชม ทวีศรี หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้แสงสว่างตามท้อง
ถนนและเขตชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

81 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย
ดอนสว่าง หนองจอก หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าวัดบ้านซ่อง เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
หมู่ที่ 1
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

83 ขยายท่อเมนประปาไปยังบ้านนาย
สมเด็จ นุชประดิษฐ์ หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโกรกสมอ
หมู่ที่ 17 ซอยบ้านนายเชาว์

เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม.
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

50,000 จานวนโครงการ ถนนและเขต
ชุมชนมีแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
500,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

485,000

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

240,000

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
1

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
17

กองช่าง

1,350,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัด
ลูกรังหลังวัดเขาศาลา เชื่อมถนนหมู่
5 - พยอมงาม

เพือ่ ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรและสะดวกในการ
คมนาคม

86 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัด
ลูกรังจากบ้านนายสุนทร ถึงท้ายน้า
โจน ต.ดอนแสลบ

เพือ่ ขนส่งพืชผลทางการ
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
เกษตรและการคมนาคมทั้ง
สองตาบล

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
ลาดยางถึงถนนคอนกรีตหน้าบ้าน
นายสาราญ ใจดี

เพือ่ ความสะดวกในการ
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
สัญจรของชาวบ้านเขาศาลา
เนื่องจากถนนเดิมหน้าฝน
น้าท่วม
เพือ่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

88 โครงการขุดสระขนาดเล็กเพือ่
การเกษตร

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

89 โครงการขุดลอกสระเก่าของกรม
พัฒนาที่ดินที่ขุดให้เกษตรกร

เนื่องจากสระเก่าขุดมา 20 ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ปี ตื้นเขิน เก็บน้าได้น้อย

90 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน
เขาศาลา ถึงหมู่ 15 สายคันคลอง

เพือ่ ความสะดวกในการ
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
และการคมนาคม

907,000

1,500,000

540,000

200,000

200,000

789,000

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

จานวนโครงการ มีน้าเพือ่ ทา
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
จานวนโครงการ มีน้าเพือ่ ทา
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
91 โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา
หมู่บา้ นเขาศาลา

เพือ่ ทดแทนท่อประปาเก่าที่ ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ใช้มานาน 20 ปี และเกิด
การชารุดมาก

แบบ ผ. 02/1

2570
(บาท)

275,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

จานวนโครงการ มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

92 โครงการขุดสระน้าขนาดใหญ่ 5-10 เพือ่ บรรเทาปัญหาความ
ไร่
เดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง
น้าขาดแคลนทุกปี

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้าน เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
พยอมงาม ถนนสาย ทางเข้าบ้านนาย ผ่านไปมา ได้รับความ
สุวิทย์ ชงกุล
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

750,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
12

กองช่าง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้าน เพือ่ ให้ประชาชนที่สัญจร
พยอมงาม ถนนสาย ทางเข้าบ้านนาย ผ่านไปมา ได้รับความ
เทอดศักดิ์ ยิ้มแย้ม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม.
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1,650,000 จานวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
ก่อสร้าง
ความสะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
12

กองช่าง

95 วางท่อระบายน้าชุมชน บ้านพยอม
งาม หมู่ที่ 12

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

จานวนโครงการ มีท่อระบายน้า
และระบายน้า
ท่วมได้

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
12

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาระบบระบายน้า
เพือ่ ลดปัญหาน้าท่วมขัง

รวม

845,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

200,000

250,000

300,000

17,327,900 30,335,500 36,220,900 20,294,600 50,657,200
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

1 เพิม่ เติมลานตากข้าวให้ความ
สะดวกประชาชน หมู่ที่ 9

เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ใน เกษตรกรหมู่ที่ 9 และ
การตากพืชผลทางการเกษตร ข้างเคียง

2 ลานตากข้าว หมู่ที่ 19

เพือ่ ให้เกษตรกรมีสถานที่ใน เกษตรกรหมู่ที่ 19 และ
การตากพืชผลทางการเกษตร ข้างเคียง

3 โครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน การเกษตร-ปศุสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพของ
จัดทากิจกรรม ฝึกอบรม
เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ ส่งเสริม ให้เกษตรกร
ดีขึ้น
รวม

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

150,000

ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
ได้รับ
แห่ง

150,000

แห่ง

ครัวเรือนที่มี
สถานที่ในการ
ตากพืชผล
การเกษตร
ครัวเรือนที่มี
สถานที่ในการ
ตากพืชผล
การเกษตร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 รายได้ที่เพิม่ ขึ้น เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

30,000

180,000

180,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19

กองช่าง

แผนพัฒนา
สานักปลัด
หมู่บา้ น หมู่ที่ 7
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ที่

โครงการ

1 ปรับภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้้า
หนองนาทะเลเพือ่ การ
ท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
เพือ่ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต้าบลห้วยกระเจา

รวม

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้้า เช่น
สวนสาธารณะ ลู่วิ่ง เลนจักรยาน
ห้องน้้า เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง จุดชมวิว ฯลฯ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2566
(บาท)
200,000

200,000

2567
(บาท)
250000

250,000

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

300,000

350,000

400000

300,000

350,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
แห่ง

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

พืน้ ที่ต้าบลห้วย แผนพัฒนา
กระเจามีแหล่ง หมู่บา้ นหมู่ที่
ท่องเที่ยว ท้าให้ 6
เศรษฐกิจภายใน
ต้าบลดีขึ้น

กอง
การศึกษา

400,000

126

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

1 เครื่องออกกาลังกาย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ เพือ่ ให้มีสถานที่ออก
20
กาลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬา
ตามแบบแปลนที่ ทต.
กาหนด

500,000

แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
20

กองช่าง

2 สนามกีฬา และอุปกรณ์ หมู่ที่ 9

เพือ่ ให้มีสถานที่ออก
กาลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬา
ตามแบบแปลนที่ ทต.
กาหนด

500,000

แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
9

กองช่าง

3 สร้างศูนย์สุขภาพขนาดเล็กมีเครื่องออกกาลัง เพือ่ ให้มีสถานที่ออก
กายกลางแจ้งประมาณ 7 - 8 ชนิด บริเวณ กาลังกาย
ส่วนหนึ่งของตลาดนัดสี่แยกห้วยกระเจา หมู่ที่
3

ก่อสร้างสนามกีฬา
ตามแบบแปลนที่ ทต.
กาหนด

300,000

แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

4 ปรับปรุงสนามกีฬาและซื้อเครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 19

เพือ่ ให้มีสถานที่ออก
กาลังกาย

100,000

แห่ง

เพือ่ ให้มีสถานที่ออก
กาลังกาย

500,000

แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กาลังกาย

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
19
แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
7

กองช่าง

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กบั ราษฎรใน
หมู่บา้ น พร้อมเครื่องออกกาลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬา
ตามแบบแปลนที่ ทต.
กาหนด
ก่อสร้างสนามกีฬา
ตามแบบแปลนที่ ทต.
กาหนด

รวม

กองช่าง

1,900,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

1 กล้องวงจรติดที่สาคัญ 3 จุด หมู่ที่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
cctv หมู่ที่ 9

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัย แผนพัฒนา
ในชีวิตและ
หมู่บา้ น หมู่ที่
ทรัพย์สินของ
9
ประชาชน

กองช่าง

2 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 จุด หมู่ที่ 19

เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
cctv หมู่ที่ 19

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัย แผนพัฒนา
ในชีวิตและ
หมู่บา้ น หมู่ที่
ทรัพย์สินของ
19
ประชาชน

กองช่าง

3 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 19

เพือ่ ให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุม/แสดง
ความคิดเห็น

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ตาม
แบบที่ ทต. กาหนด

แห่ง

ประชาชนมี
แผนพัฒนา
สถานที่ประชุม/ หมู่บา้ น หมู่ที่
แสดงความ
19
คิดเห็น

กองช่าง

4 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บา้ น หมู่ที่
10

เพือ่ ให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุม/แสดง
ความคิดเห็น

กว้าง 5 ม. ยาว 10
ม. สูง 6 ม.

แห่ง

ประชาชนมี
แผนพัฒนา
สถานที่ประชุม/ หมู่บา้ น หมู่ที่
แสดงความ
10
คิดเห็น

กองช่าง

5 เสียงตามสายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเขตเสียงตามสาย

แห่ง

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารทัน
เหตุการณ์

กองช่าง

200,000

200000

100,000

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
10
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

6 เสียงตามสายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 18

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเขตเสียงตามสาย

7 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 จุด หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
cctv หมู่ที่ 1

8 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 3 จุด หมู่ที่ 12

เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
cctv หมู่ที่ 12

รวม

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

2570
(บาท)

100,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

แห่ง

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารทัน
เหตุการณ์

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
18

กองช่าง

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัย แผนพัฒนา
ในชีวิตและ
หมู่บา้ น หมู่ที่
ทรัพย์สินของ
1
ประชาชน

กองช่าง

500,000

แห่ง

มีความปลอดภัย แผนพัฒนา
ในชีวิตและ
หมู่บา้ น หมู่ที่
ทรัพย์สินของ
12
ประชาชน

กองช่าง

2,000,000

0

200,000

400,000

0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างตลาดสดบริเวณสี่แยกห้วย
กระเจา หมู่ที่ 3

เพือ่ เป็นแหล่งซื้อขาย
อาหารที่ได้มาตรฐาน

2 สร้างหลังคาโดม และเทพืน้ คอนกรีต
พร้อมรั้วคาวบอยบริเวณตลาดนัดสี่แยก
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 3

เพือ่ พัฒนาตลาดการค้า
ที่สาคัญของชุมชนให้ได้
มาตรฐาน
รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้างเหนือ 16 ม.
กว้างใต้ 27 ม. ยาว
60 ม.

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ

2570
(บาท)

2,000,000

2,045 ตร.ม.

1,227,000

0 2,000,000

1,227,000

0

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
โครงการ
หลัก

จานวนตลาดที่ มีตลาดที่ได้
ก่อสร้าง
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

จานวนโครงการ มีตลาดที่ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนา
หมู่บา้ น หมู่ที่
3

กองช่าง

0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

7,041,000

7,041,000

7,041,000

7,041,000

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

7,041,000 ร้อยละของ

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

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50ม.
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

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

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 10,587,000 10,587,000 10,587,000 10,587,000 10,587,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

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

29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 ร้อยละของ
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม.ยาว 9,000
ครัวเรือนที่มีการ
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ มไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ได้รบั ประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
กคอนกรีต บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11ต. กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาแหลม หมู่ที่12 คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000 ร้อยละของ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย กว้าง 6 ม.ยาว 7,000 ม.
กคอนกรีต บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20ต.ห้วย กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
กระเจา ถึง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต. คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ดอนตาเพชร อ.พนมทวน

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย กว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ได้รบั ประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

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

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2570
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม.ยาว 2,500 ม. 4,000,000
กคอนกรีต ม.11,12 ต.ห้วยกระเจา ถึง ม. กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
9 บ้านเขาเขียว ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ร้อยละของ

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละของ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 6,479,300
บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยกระเจา กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร(ตามแบบที่
ถึง บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 12 ต.ดอนแสลบ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกาหนด)

6,479,300

6,479,300

6,479,300

6,479,300 ร้อยละของ

กองช่าง

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

2566
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 4,600 ม. 14,385,200 14,385,200 14,385,200 14,385,200 14,385,200 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจา ถึง
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร(ตามแบบที่
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
บ้านเขาใหญ่ ม. 14 ต.ดอนแสลบ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกาหนด)
ได้รบั ประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 21,407,400 21,407,400 21,407,400 21,407,400 21,407,400 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจา
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร(ตามแบบที่
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ. คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกาหนด)
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
ห้วยกระเจา
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13, 11 ต. กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ
ห้วยกระเจา ถึง บ้านเขาเขียว ม.9 ต.บ่อ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
พลอย อ.บ่อพลอย

กว้าง 6 ม.ยาว 9,000
ม.หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 29,348,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม.ยาว 4,700 ม. 14,685,800 14,685,800 14,685,800 14,685,800 14,685,800 ร้อยละของ
บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11 ต.ห้วย
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร(ตามแบบที่
ครัวเรือนที่
กระเจา ถึง บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9ต.บ่อ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกาหนด)
ได้รบั ประโยชน์
พลอย อ.บ่อพลอย
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.
ม. 21 สายหน้าร.ร.บ้านซ่องถึงบ้านนางอิง กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม.ยาว 5,900 ม. 18,223,100 18,223,100 18,223,100 18,223,100 18,223,100 ร้อยละของ
บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20ต.ห้วยกระเจา ถึง กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร(ตามแบบที่
ครัวเรือนที่
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.ดอนตาเพชร คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกาหนด)
ได้รบั ประโยชน์
อ.พนมทวน

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 5,000,000
บ้านทัพพระยา ม.8 ต.ห้วยกระเจา ถึง
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
บ้านทุ่งใหญ่ ม.14 ต.ห้วยกระเจา
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

5,000,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
สายบ้านโกรกสมอ-บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
17 ต.ห้วยกระเจา
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000
หมู่ที่ 3 สายหนองครก - วังกระจ่า เชื่อม กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ตาบลดอนแสลบ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. 3,000,000
หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจาเชื่อมกับ หมู่ที่ 8 กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละของ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 เชื่อม เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 8,000,000
หมู่ที่ 6,14,17 ต.ห้วยกระเจา บ้านอ่าง กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
หิน ต.วังไผ่ ถึงบ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ. คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
บ่อพลอย

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

350,000

350,000

350,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง6 ม.ยาว2,000 ม.
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

350,000

2570
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2567
(บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 สาย
บ้านนายสมปอง นงลักษณ์ - ม.6 ต.วังไผ่

2566
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

350,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตหมู่ เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 11,931,000 11,931,000 11,931,000 11,931,000 11,931,000 ร้อยละของ
9บ้านไผ่งาม ตาบลห้วยกระเจา เชื่อม หมู่ กระเจาและตาบลดอนแสลบได้มี (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ครัวเรือนที่
12 บ้านเขาดินสอ ตาบลดอนแสลบ
ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
ได้รบั ประโยชน์
อย่างสะดวก รวดเร็ว

ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

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

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง6 ม.ยาว5,300 ม. 14,561,000 14,561,000 14,561,000 14,561,000 14,561,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
กระเจาและตาบลบ่อพลอยได้มี (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคมได้
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต
ด้วยน้ายางธรรมชาติ ภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
กว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
กระเจาได้มีถนนสาหรับใช้ในการ (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
ปลอดภัย
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง - หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

5,771,000

5,771,000

5,771,000

5,771,000

5,771,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ (บ่อขยะ) กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

7,263,000

7,263,000

7,263,000

7,263,000

7,263,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - หมู่ที่ 17 บ้าน
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
โกรกสมอ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

9,892,000

9,892,000

9,892,000

9,892,000

9,892,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

6,074,000

6,074,000

6,074,000

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
บ้านอุดมสุข
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,074,000

6,074,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ - หมู่ที่ 12 กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
บ้านพยอมงาม
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 3,100 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

11,160,000 11,160,000 11,160,000 11,160,000 11,160,000 ร้อยละของ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด - หมู่ที่ 12 บ้าน
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
พยอมงาม
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 5,690 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

17,070,000 17,070,000 17,070,000 17,070,000 17,070,000 ร้อยละของ

กองช่าง

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 16 บ้านดอน - หมู่ที่ 18บ้านโกรก กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
แสลบ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,600,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000

6,600,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
วัดรวก - หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,660 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

7,980,000

7,980,000

7,980,000

7,980,000

7,980,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม - หมู่ที่ 5 บ้านเขา กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
กรวด (หนองขวาก)
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,150 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,450,000

6,450,000

6,450,000

6,450,000

6,450,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา - หมู่ที่ 5 บ้านเขา กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
กรวด
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,120 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

3,360,000

3,360,000

3,360,000

3,360,000

3,360,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 13 ซอยข้าง รร.บ้านซ้องสาธุการ
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,030 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

3,090,000

3,090,000

3,090,000

3,090,000

3,090,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง - หมู่ที่ 3 บ้าน กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
ห้วยกระเจา
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 4,420 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

13,260,000 13,260,000 13,260,000 13,260,000 13,260,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

5,340,000

5,340,000

5,340,000

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - ถนนสายบ้านทัพ กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
พระยา-บ้านทุ่งใหญ่
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,780 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

5,340,000

5,340,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ - เขาช่องอินทรีย์ กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 3,800 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

13,680,000 13,680,000 13,680,000 13,680,000 13,680,000 ร้อยละของ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา ถนนสายวังรี
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,612 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

4,836,000

4,836,000

4,836,000

4,836,000

4,836,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
ถนนสายคลองจัน
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,540 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

4,620,000

4,620,000

4,620,000

4,620,000

4,620,000 ร้อยละของ

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
ถนนสายวังลาว
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,280 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000 ร้อยละของ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านหัวอ่าง - หนองมะเขือ กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,138 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,414,000

6,414,000

6,414,000

6,414,000

6,414,000 ร้อยละของ

กองช่าง

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านหัวอ่าง - เขาแยง
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,780 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 17 ถนนสายบ้านหนองไผ่ล้อม กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
เขาช่องอินทรีย์
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 3,700 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 10 ถนนสายเขานกกะต้อย
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,565 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8,340,000

8,340,000

8,340,000

8,340,000

8,340,000 ร้อยละของ

กองช่าง

11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 ร้อยละของ

กองช่าง

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

4,545,000

4,545,000

4,545,000

4,545,000

4,545,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 ร้อยละของ

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - หมู่ที่ 17 บ้าน
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
โกรกสมอ ถนนสายบ้านทุ่งใหญ่ - โกรกสมอ การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 3,700 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 ม.

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ - หนองต่อยอด
กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,175 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,525,000

6,525,000

6,525,000

6,525,000

6,525,000 ร้อยละของ

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ ถนนสายบ้าน กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
โกรกแสลบ - ถนนสายอูท่ อง-บ่อพลอย
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,132 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

4,075,200

4,075,200

4,075,200

4,075,200

4,075,200 ร้อยละของ

กองช่าง

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ ถนนสายบ้านโป่งอ่าง กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,245 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

6,735,000

6,735,000

6,735,000

6,735,000

6,735,000 ร้อยละของ

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลห้วย
สายบ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก กระเจา ได้มีถนนสาหรับใช้ใน
แสลบ หมู่ที่ 18
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,150 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.

3,450,000

3,450,000

3,450,000

3,450,000

3,450,000 ร้อยละของ

กองช่าง

รวม

ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือนที่มีการ
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว มีร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

462,057,000 462,057,000 462,057,000 462,057,000 462,057,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
1.12 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง แท็งค์น้าประปาเก็บน้้าใส

เพือ่ ให้ประชาชนในต้าบล
ห้วยกระเจามีน้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

ก่อสร้างถังเก็บน้้าใสขนาด
ความจุ 1 ล้านลูกบาศก์
เมตร

5,000,000

5,000,000

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบประปา ในพืน้ ที่ต้าบล
ห้วยกระเจา

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบ
ประปา

1,500,000

1,500,000

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
ในพืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจา
อุปโภค-บริโภค

ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก

1,500,000

1,500,000

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ขยายเขตท่อประปา ภายใน

ท่อประปา พีอี / พีวีซี /
เหล็ก

30,000,000

2,000,000

ต้าบลห้วยกระเจา

เพือ่ ให้ราษฎรท้าการเกษตร/
อุปโภค-บริโภค

รวม

แบบ ผ. 02/2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
แห่ง

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

38,000,000 10,000,000 3,500,000

3,500,000

มีน้าอุปโภคบริโภคตลอด
ทั้งปี

กองช่าง

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

กองช่าง

8,939 คน มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ
2,000,000
แห่ง
มีน้าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

3,500,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
2.11 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ. 02/2

งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างระบบกระจายน้าเพือ่
การเกษตรทั่วทังต้าบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ กระจายน้าเพือ่ การเกษตรไป ระบบส่งน้าด้วยท่อ/คลองส่งน้า
ยังพืนที่เกษตรของต้าบลห้วย
กระเจา

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เกษตรกรสามารถท้า
การเกษตรได้ตลอดทังปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการการท่องเที่ยวตามอตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/2

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บ
น้้าหนองนาทะเลเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

เพือ่ พัฒนา อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู แหล่ง
ท่องเที่ยวในต้าบลห้วยกระเจา

ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้้า
เช่น สวนสาธารณะ ลู่วิ่ง เลน
จักรยาน ห้องน้้า เครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง จุดชมวิว
ฯลฯ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

จ้านวนโครงการ

พืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจามี
แหล่งท่องเที่ยว ท้าให้
เศรษฐกิจภายในต้าบลดีขึ้น

กอง
การศึกษา

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบน้้าพุ
โซดาห้วยกระเจาเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

เพือ่ พัฒนา อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู แหล่ง
ท่องเที่ยวในต้าบลห้วยกระเจา

ปรับภูมิทัศน์รอบน้้าพุโซดา
เช่น สวนสาธารณะ ลู่วิ่ง เลน
จักรยาน ห้องน้้า เครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง จุดชมวิว
ฯลฯ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

จ้านวนโครงการ

พืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจามี
แหล่งท่องเที่ยว ท้าให้
เศรษฐกิจภายในต้าบลดีขึ้น

กอง
การศึกษา

เช่น โครงสร้างพืน้ ฐาน สิ่ง
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
อ้านวยความสะดวก ป้ายบอก
ทางไปแหล่งท่องเที่ยว ป้าย
แจ้งข้อมูลเบอโทรศัพท์ในการ
สอบถามข้อมูล ฯลฯ

จ้านวนโครงการ

พืน้ ที่ต้าบลห้วยกระเจา
สามารถรับนักท่องเที่ยว
ท้าให้เศรษฐกิจภายใน
ต้าบลดีขึ้น

ทุกส่วน
ราชการ

3 เตรียมความพร้อมของ
เพือ่ อ้านวยความสะดวกในการ
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่ง
รับนักท่องเที่ยว หรือเกิดเหตุ
อ้านวยความสะดวกในการรับ ฉุกเฉิน
นักท่องเที่ยว

รวม

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์
เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียน
พัฒนาเด็กเล็กภายในตาบลห้วย
กระเจา

งบประมาณ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างอาคาร จานวน 1 หลัง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ตามแบบ ทต.กาหนด

แบบ ผ. 02/2

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แห่ง

เด็กเล็ก มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย

ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แห่ง

เด็กเล็ก มีห้องเรียนอัจฉริยะ
สาหรับเรียนรู้

กอง
การศึกษา

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้าน
ร่างกาย ของเด็กปฐมวัย

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้า

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

แห่ง

เด็กเล็ก มีสระว่ายน้าและ
สามารถว่ายน้าหรือช่วยเหลือ
ตัวเองได้

กอง
การศึกษา

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น (สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา)

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้าน
ร่างกาย ของเด็กปฐมวัย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง(สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

แห่ง

เด็กเล็ก มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายสมวัย

กอง
การศึกษา

รวม

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
4.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามกีฬา/ลาน
กีฬาอเนกประสงค์ภายในเขตตาบล
ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีสถานที่ออกกาลังกาย

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามกีฬา/ลาน
กีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนที่
ทต. กาหนด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

แบบ ผ. 02/2

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีสถานที่ออก
กาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

9,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

รวม

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

แบบ ผ. 02/2

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

3,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

2 เตาเผาขยะ ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน เพือ่ ลดปริมาณขยะในเทศบาล

รวม

งบประมาณ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
2567
(บาท)
(บาท)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000
จัดซื้อเตาเผขยะ ไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน

แบบ ผ. 02/2

1,845,400

1,845,400

4,345,400

4,345,400

2568
(บาท)

2569
(บาท)

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)

0

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คัน

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

เตา

การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

0

153

รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ภายในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ข่าวสาร

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
หมู่ 1 - 21

งบประมาณ
2566
(บาท)
5,000,000

5,000,000

2567
(บาท)
5,000,000

2568
(บาท)
5,000,000

5,000,000 5,000,000

2569
(บาท)
5,000,000

2570
(บาท)
5,000,000

แบบ ผ. 02/2

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชนรับรู้ข่าวสารทัน
เหตุการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

5,000,000 5,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
5.11 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ธนาคารน้าใต้ดิน

วัตถุประสงค์
เพือ่ เติมน้าลงในชันน้าใต้ดิน อันเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบธนาคาร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
น้าใต้ดิน ในเขตต้าบลห้วยกระเจา
1,500,000 1,500,000 1,500,000

แบบ ผ. 02/2

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

จ้านวน น้าใต้ดินเพิม่ ระดับสูงขึน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1,500,000 1,500,000
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

3
4
5
6
7

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

แบบ ผ.03

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น
เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรงตัด
ตรงคัง้ ละ 10 แผ่น
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน
โต๊ะขาวเอนกประสงค์หน้าโต๊ะผิวเคลือบ
เก้าอีบ้ ุนวม
เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล
แบบที่ 2
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดขาวดา/สี

9 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
15 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
16 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องตัดหญ้า
ถังไฟเบอร์กลาดขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร

10,000
50,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

800,000

สานักปลัด

18
19
20
21
22
23
24

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

จัดซือ้ รถบรรทุกน้า 6 ล้อ ถังบรรจุน้าไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 1 คัน
จัดซือ้ สายส่งน้าดับเพลิง
จัดซือ้ เลือ่ ยโซ่ยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดขาวดา/สี
ตูเ้ ก็บเอกสาร
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

สานักปลัด
สานักปลัด

20000
20,000
20000
20,000
50,000
60,000

10,000
10000

60,000

30,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

10,000
10,000

20,000

20,000

20,000

30,000
10,000
10,000
50,000
20,000

30,000
10,000
10,000
5,000

20,000
35,000
90,000
54,000
10,000

20,000

10,000

20,000

สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แบบ ผ.03

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

25 แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

26 แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
27 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิล้ แค็บ
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดขาวดา/
สี/A3
รถจักรยานยนต์
ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน
ตูเ้ หล็ก 2 บานเปิด
เครื่องตัดหญ้า
กล้องระดับ
กล้องวัดมุม
ไม้สต๊าฟ
แบบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
เทปวัดระยะ/ล้อวัดระยะ
เครื่องเสียงประจาสานักงาน

41
42
43
44
45

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์อนื่
ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์สารวจ

ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ 1 บ้านซ่อง
ชุดอุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ 2,3,4,6
ตูค้ วบคุมการทางานแบบตัง้ เวลาอัตโนมัติ
เทปวัดระยะ/ล้อวัดระยะ
กล้องระดับขนาดขยาย 30 เท่า

2566
(บาท)
700,000
60,000
20,000

20,000
10,000
10,000

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

กองช่าง
60,000

กองช่าง
กองช่าง

54,700
10,000
10,000
10,000

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

10,000
10,000
5,000

10,000
24,000
85,000
5,000
9,500
9,000

100,000
600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000
600,000

100,000
600,000
738,000

20,000

100,000
600,000
20,000

34,000

20,000
300,000

กองช่าง
สานักปลัด

100,000
600,000
800,000

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แบบ ผ.03

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2566
(บาท)

46 แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
47
48
49
50
51
52

แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหรกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์อื่น
ครุภภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครุภภัณฑ์อนื่

53 แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภภัณฑ์อนื่

54
55
56
57
58
59
60
61
66

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

67 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
(SLUMP TEST)
แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต(Molds)
ตู้ควบคุมการทางานแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
ปั๊มเคมีสาหรับสูบส่งคลอรีนน้าอัตโนมัติ
มอเตอร์ทดรอบผสมสารเคมี
เครื่องสูบส่งคลอรีนน้าอัตโนมัติ
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สาหรับ
จ่ายถังแพค
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สาหรับ
จ่ายถังโพลิเมอร์
ตูก้ ระจก 2 บานเลือ่ น
โต๊ะทางาน
เก้าอีท้ างาน
มอเตอร์สูบน้าแบบจมใต้น้า
ชุดอุปกรณ์เสียงไร้สายหมู่ 1 บ้านซ่อง
ชุดอุปกรณ์เสียงไร้สายหมู่ 2,3,4,6
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เครื่องสารองไฟฟ้า
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

50,000
70,000
40,000
50,000
100,000
600,000
20,000
10,000

2567
(บาท)

10,000
10,000
10,000
50,000
100,000
600,000
20,000
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,000

กองช่าง

9,500
65,000
350,000
130,000

350,000
126,000

400,000
130,000

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

100,000

120,000

กองช่าง

65,000
350,000
130,000

50,000
100,000
600,000

50,000
100,000
600,000

50,000
100,000
600,000

10,000

10,000

10,000
33,600

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สป./กองคลัง
กองคลัง
สานักปลัด

15,300

สานักปลัด
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แบบ ผ.03

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2566
(บาท)

68 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

69 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

70 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

71 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction

72 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ งานประมวลผล

73 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสารองไฟฟ้า

74 แผนงานสาธารณสุข
75 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ตูเ้ ย็น
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction

76 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสารองไฟฟ้า

77 แผนงานการพาณิชย์
78 แผนงานการพาณิชย์
79 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

80 แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวม

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

เครื่องเชือ่ มท่อ HDPE
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์
ซุม้ เฉลิมพระเกียรติพร้อมพระบรมฉายา
ลักษณ์
เครื่องพ่นยาฆ่าเชือ้

2570
(บาท)
20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

500,000

สานักปลัด

60,000

สานักปลัด

30,000

สานักปลัด/
กองคลัง
สานักปลัด

2,500

สานักปลัด

20,000
15,000

สานักปลัด
กองช่าง

5,000

กองช่าง

90,000
55,500
400,000

กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด

200,000

สานักปลัด

15,000

4,295,000

15,000

1884700

3723000

1595000

4661900
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล แผนพัฒนา
หมู่ บ้ านหรื อแผนชุ ม ชน อั นมี ลั ก ษณะเป็ นการก าหนดรายละเอี ยดแผนงาน ดั ง นั้น จึง ต้อ งมี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อ งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้อ งกั บแผนพัฒนาจัง หวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒ นากลุ่ม จัง หวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมี ก ารติดตามและติด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่ อความสอดคล้อ งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖4 เรื่อง แนวทางการการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑๖๒

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๑๖๓

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

๑๖๔

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผงั เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ ั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ทมี่ ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จงั หวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑๖๕

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กบั โครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะดาเนินการให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทจี่ ะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ ะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ หรือแผนงานทีเ่ กิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

๑๖๖

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น
จะต้องมี การติดตามและประเมิ นผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนิน การตาม รายละเอี ยดแนวทางการพิจ ารณาตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 –
๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๑๖๗

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
๑๐
สถานการณ์การ
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการ ๑) การควบคุมทีม่ ีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
๑๐
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ไปปฏิบัติในเชิง
ว่าเป็นไปตามที่ตงั้ เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริง
ปริมาณ
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มจี านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
๑๐
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่ วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ไปปฏิบัติในเชิง
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
คุณภาพ
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึง่ เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๖๘

ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุม่ เป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนาไปสูก่ ารตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ ะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่ เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่ เป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทเี่ ป็นเป้าหมายระยะ
และสังคมแห่งชาติ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแน
นเต็ม
๖๐
(๕)

คะแน
นที่ได้

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๖๙

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
๕
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
๕
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จงั หวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
(๕)
๕
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการทีป่ ระชาชนต้องการเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกั ษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
๕
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
๕
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

๑๗๐

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิท ธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พั ฒ นาซึ่ง สอดคล้อ งกั บ วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ การได้ผ ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มี ความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (๕) ส่ง ผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

๑๗๑

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนนินการตาแแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เนทศบาลตาบลเนขาโจด

๒๕๖๑

๒๕๖1

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. การพัฒนาด้านสังคม
สงเคราะห์ การสาธารณสุข
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
6. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
รวแ

๑๗๒

ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนนินการ ประจาปีงบประแาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประแาณ
โครงการที่สาแารถดาเนนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเนป็นร้อยละ คิดเนป็นร้อยละ คิดเนป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่น
ดาเนนินงาน
เนงินสะสแ

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิง คุณ ภาพ ใช้ก ารส ารวจความพึง พอใจในการวัดผลเชิง คุณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)

๑๗๓

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัย
แล้ง วาตภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ การ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่ บ้านยัง เป็น ถนนดิน ถนนลูก รัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิ ด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญ หาที่ จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่ง คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ประชาชนทั่ วไป
ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจาก...

๑๗๔

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ ไขปัญ หาให้กั บ ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุ ม ทุ ก ด้ าน มี ผ ลการประเมิ นอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผล
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์
หมู่ที่ 2

782,500.00

2.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเขตชุมชน บ้านทุ่ง
คูณ หมู่ที่ 19

251,000.00

3.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา จ้านวน 1 ชุด

45,000.00

4.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ จ้านวน 1 ชุด

45,000.00

5.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,123,763.22

6.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

506,723.11

7.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางมา ก้ามณี) หมู่ที่2

116,600.00

8.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์) หมู่ที่ 2

49,500.00

9.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกบดทับ (ซอยบ้านนางสาว
พยง สืบดา) หมู่ที่ 2

44,500.00

10.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชื่น สืบดี) หมู่ที่ 3

334,000.00

11.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางผิน บุตรพุ่ม) หมู่ที่ 6

12.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาศาลา

462,000.00

13.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแสวง จันทร์หอม)
หมู่ที่ 8

194,500.00

14.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

138,000.00

15.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้อง
สาธุการ

939,000.00

39,600.00

๑๗๕

16.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมูท่ ี่ 18

17.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19

74,800.00

18.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านอุดมสุข หมู่ที่
10 (สายบ้านนายสิงห์ ดีเหมาะ -นายยนต์ แซ่ลู่)

90,756.00

19.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านอุดมสุขหมู่ที่
10

74,622.00

20.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่
6 (ฟาร์ไก่)ต้าบลห้วยกระเจา

52,438.00

21.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรบ้านหัวอ่างหมู่ที่ 6
(ห้วยกระเจา-หนองมะเขือ)

133,700.00

22.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่
19

499,000.00

23.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4
(ถนนคันคลอง)

486,000.00

24.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านดอน หมู่ที่
16 (สายอ่างเก็บน้้าหนองหญ้ากาศ นาหล่มก่้า)

230,898.00

25.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วย
กระเจา

497,600.00

26.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนหมู่ที่ 16 - บ้านโกรกแสลบ หมู่
ที่ 18

279,000.00

27.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดอนสว่าง(ซอยบ้านนางบุญ)หมู่ที่ 21

213,000.00

28.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหลังโรงเรียนบ้านซ่องหมู่ที่ 13

234,000.00

29.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยท้าการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเดิม)

271,000.00

30.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 16 - บ้านดอน
สว่าง หมู่ที่ 21

834,700.00

31.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (คันอ่างหนอง
นาทะเล)

448,400.00

32.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาศาลา

462,000.00

33.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซ่อง หมู่ที่ 1 (ซอย
บ้านนายเฮี้ยง เชื้อทอง)

189,500.00

34.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12

271,500.00

450,000.00

๑๗๖

35.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาท่อพีอี หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม

307,000.00

36.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 - บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8

1,578,500.00

37.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยกระเจา (ซอย
บ้านนายวิท สืบด้วง) หมู่ที่ 3

306,000.00

38.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงขยายเขตประปา บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4

39.

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 - บ้านกรอกฟ้า
สาธุการ หมู่ที่ 13

342,100.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
40.
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบมาตรฐานหอถังสูง บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
หมู่ที่ 13 ต้าบลห้วยกระเจา เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

608,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
41.
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6
ต้าบลห้วยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า เทศบาลต้าบลห้วย
กระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

4,190,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9-บ้านเขาศาลา หมู่ที่
7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-009 บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 9-บ้านเขาศาลา หมู่
ที่ 7 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,390 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลต้าบลห้วย
กระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

1,930,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8-บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 14 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-006 บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8-บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,675 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

4,998,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19-บ้านโกรกสมอ
หมู่ที่ 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-008 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19-บ้าน
โกรกสมอ หมู่ที่ 17 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,400 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

9,824,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโกรกสมอ- บ้านหนองไผ่ล้อม รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-007 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 17 ต้าบลห้วย
กระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 17,400 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

8,500,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ขุดขยายอ่างเก็บน้้าหนองนาทะเล หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง ต้าบลห้วยกระเจา
ปากกว้าง 229 เมตร ยาว 62 เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร ลาดชัน 1/2 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 119.080 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต้าบลห้วย
กระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

8,590,000.00

42.

43.

44.

45.

46.

75,000.00

๑๗๗

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-007 สาย
บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17 - หนองไผ่ล้อม ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 5 เมตร
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

608,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-011 สาย
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 - บ้านทุ่งมังกะหร่า หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วย
กระเจา กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร เทศบาลต้าบล ห้วย
กระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

873,000.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.39-006 สาย
บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 14 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 5
เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

106,500.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ขุดสระเก็บน้้า บ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 28 เมตร ยาว
64 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,806 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้้า มอก.ชั้น 3 ? 1 เมตร 3 จุดๆ ละ 2 แถว ยาว 9 เมตร
รวม 54 ท่อน เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี]

489,900.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ขุดสระเก็บน้้า บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 39 เมตร
ยาว 64 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,805 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร จ้านวน 18 ท่อน
เทศบาลต้าบล ห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

444,100.00

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
52.
เป็นเมืองที่น่าอยู่

ขุดสระเก็บน้้า บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 ต้าบลห้วยกระเจา กว้าง 30 เมตร ยาว
43 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,603 ลูกบาศก์เมตร
เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

196,800.00

47.

48.

49.

50.

51.

53.

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

54.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

วัสดุการศึกษา

55.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

56.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

523,380.00

57.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก)

959,700.66

58.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก)

268,467.74

59.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

111,870.00

1,800.00
187,000.00
2,800,420.00

๑๗๘

60.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
61.
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

153,140.00

75,960.00

62.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

63.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

เบี้ยยังชีพความพิการ

3,104,200.00

64.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

37,500.00

65.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

โครงการจ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบล
ห้วยกระเจา

74,000.00

66.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

เงินส้ารองจ่าย

67.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคส้าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด 19

595,779.00

68.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญต่างๆ

30,569.60

69.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

102,755.21

70.

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

18,240.00

71.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

72.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

73.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
รายจ่ายอื่น
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

74.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

75.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

32,379.11

76.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

16,300.00

77.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

11,830,900.00

1,046,411.00

60,000.00
1,960.00
18,000.00
277,916.00

2,400.01

๑๗๙

78.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าไฟฟ้า
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

79.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

4,156.80

80.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ค่าจัดท้าเวปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

4,815.00

81.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

100,000.00

82.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
จัดซื้อผ้าม่านภายในส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

197,200.00

83.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วย
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
กระเจา

179,000.00

84.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในส้านักงานเทศบาล
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
ต้าบลห้วยกระเจา

486,000.00

85.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง โครงการวางท่อระบายน้้าบริเวณหน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
(อาคารหลังใหม่)

293,000.00

86.

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง โครงการวางท่อน้้าทิ้งบริเวณหลังอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
(หลังใหม่)

55,000.00

195,572.62

๑๘๐

