
แผนพัฒนาทองถ่ิน
( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

ของเทศบาลตําบลวังศาลา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------

สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ความเปนมาและท่ีตั้งของตําบล

จากบันทึกเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๗ เดิมบานวังศาลาชื่อวา “บานวังเหรา” ซึ่งชาวบานเลาวามีสัตว
ประหลาด ตัวเปนจระเขเขาเหมือนควาย วายน้ํามุงตรงมายังตนพลับ ซึ่งมีศาลเจาท่ีชาวบานนับถืออยู และใต
น้ํายังมีถํ้าใหญเปนท่ีอยูอาศัยของตวัเหรา ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อมาเปน “บานวังศาลา” ชื่อเดิมๆจึงคอยๆ
เลือนหายไป กลาวกันวาชาวบานพรอมใจกันสรางวัดข้ึนมาวัดหนึ่งตรงขามบานนายมงคล - นางมุย ยิ้มแยม ซึ่ง
มีวังใหญน้ําลึกอยูใตวัดลงมาประมาณ ๑๐ วา และทางวัดก็ไดสรางศาลาไวตรงนั้นดวย ตอมาตลิ่งพังจึงทําให
ศาลาจมลงไปในน้ํา และท่ีตรงนี้ปลาชุกชุมมาก ตกเย็นจะมีพวกพรานเบ็ดมาตกปลากัน และมักจะตะโกนเรียก
ถามพรรคพวกวาจะไปไหน ก็จะตอบกันไปวา ไป “วังศาลา” โวย ตอมาจึงกลายเปนชื่อบานวังศาลาจนถึง
ปจจุบัน

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลวังศาลา เปนท่ีราบลุมมีคลองชลประทาน

สายทาสาร-บางปลาไหลผาน  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยและเปนพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม  บางสวนเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมใชในการทํานา  ทําสวนพืชผักผลไม และปศุสัตว ฯลฯ

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตําบลวังศาลา มีดังนี้
๑. ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เปนฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศรอน

จัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปมีคาประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส
๒. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม อยูในชวงอิทธิพลมรุมตะวันตกเฉียงใต
๓. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ    อยูในชวงอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแหงแลงและหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดรายปมีคาประมาณ ๒๓ องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๘๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
พ้ืนท่ีตําบลวังศาลา มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ อุปโภค-บริโภค  คือ แมน้ําแมกลอง ไหลผานหมูท่ี

๑, ๒, ๓ และหมูท่ี ๖ เปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาตแิละมีคลองชลประทาน สายทาสาร-บางปลา
ผานขางเคียงในเขตพ้ืนท่ีตําบลตะคร้ําเอนซึ่งติดกับพ้ืนท่ีตําบลวังศาลา
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๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
เขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลวังศาลา อยูในเขตปกครองของอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

ท่ีวาการอําเภอทามวง เปนระยะทางประมาณ ๘.๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ แยกเขา
ทางหลวงชนบท กจ ๓๐๓๘ โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๔,๓๗๕ ไร ซึ่งมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต ติดตอตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง        จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา      จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอตําบลวังขนาย อําเภอทามวง        จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตําบลวังศาลาแบงเขตการปกครอง  ประกอบดวย ๑๐ หมูบาน  ดังนี้
หมูท่ี ๑ บานวังศาลา นายวิทยา         หาญวิสุทธิ์ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๒ บานทาแค นายวัชระพงษ   จันทรเพ็ญสถาพร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๓ บานโพธิ์เลี้ยว นางสุปราณี       มณีเพชร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๔ บานหนองเสือ นายปราโมทย เดชบุญ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๕ บานหนองสะแก นายอัศวิน        ทาววิบูลย ผูใหญบาน
หมูท่ี ๖ บานหัวพงษ นายอนนตนัทธ  พิทักษสกุล ผูใหญบาน
หมูท่ี ๗ บานหนองแจง นายนําชัย        ฉายอรุณ กํานัน
หมูท่ี ๘ บานปาดิบ นายสุชาติ        กาญจนอภิรักษ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๙ บานหนองเสือนอก นางสมพงษ      แอตาล ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๐ บานวังทอง นายราชัน      บวับาน ผูใหญบาน

๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลวังศาลา ประกอบดวย ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ คือ
๑. ฝายบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทําหนาท่ี

บริหารกิจการของเทศบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด มีผูชวยมาจากการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี ประกอบดวย
รองนายกเทศมนตรี ๒ คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน

๑. นายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรี
๒. นายอาณัติ สุภาพ รองนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวธชาษร ใจแสน รองนายกเทศมนตรี
๔. นายไฉน สารเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายเยี่ยม แกวกอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
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๒. ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาเทศบาล ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร
ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จํานวน ๑๒ คน อยูใน
ตําแหนงคราวละ ๔ ป ประกอบดวย ประธานสภาเทศบาล ๑ คน รองประธานสภาเทศบาล ๑ คน โดย
คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังศาลา   ประกอบดวย
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๖ คน
๑. นายดวง แกวตา ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมาน แอตาล รองประธานสภาเทศบาล
๓ นายสมโพช สุขสม สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายอิศรา เนตรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายวชิาญ ประสิทธิผล สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายปรีชา ปตวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๕ คน
๗. นางศิริขวัญ สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสาวสโรชา มณีเพชร สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสมศรี กลิ่นนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายสนทยา สารเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายปรีชา สุขจิต สมาชิกสภาเทศบาล

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

เทศบาลตําบลวังศาลา มีประชากรท้ังสิ้น ๑๑,๘๘๙ คน โดยแยกเปนหมูบาน ดังนี้
หมูท่ี ช่ือบาน จํานวน

ครัวเรือน
จํานวนประชากร

ชาย หญิง รวม
๑ บานวังศาลา ๕๒๘ ๗๘๒ ๗๗๔ ๑,๕๕๖
๒ บานทาแค ๘๙๘ ๘๖๙ ๙๖๔ ๑,๘๓๓
๓ บานโพธิ์เลี้ยว ๕๗๙ ๕๗๐ ๖๒๕ ๑,๑๙๕
๔ บานหนองเสือ ๑,๐๕๖ ๑,๐๐๘ ๑,๐๙๓ ๒,๑๐๑
๕ บานหนองสะแก ๓๐๕ ๔๑๒ ๔๑๔ ๘๒๖
๖ บานหัวพงษ ๔๐๔ ๕๑๓ ๕๔๑ ๑,๐๕๔
๗ บานหนองแจง ๔๑๒ ๕๓๓ ๕๙๔ ๑,๑๒๗
๘ บานปาดิบ ๑๖๙ ๒๘๑ ๓๐๔ ๕๙๕
๙ บานหนองเสือนอก ๔๙๖ ๕๑๗ ๕๓๐ ๑,๐๔๗

๑๐ บานวังทอง ๑๖๘ ๒๗๗ ๒๗๘ ๕๕๕
รวม ๕,๐๑๕ ๕,๗๗๒ ๖,๑๑๗ ๑๑,๘๘๙

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลวังศาลา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)
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๓.๒ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรตามชวงอายุ
เทศบาลตําบลวังศาลา มีประชากร โดยแยกตามชวงอายุ ดังนี้

หญิง ชาย หมายเหตุ
จํานวนประชากรเยาวชน ๑,๒๓๕ ๑,๑๓๗ อายุต่ํากวา ๑๘ ป
จํานวนประชากร ๓,๖๕๓ ๓,๘๑๕ อายุ ๑๘ – ๖๐ ป
จํานวนประชากรผูสูงอายุ ๘๖๗ ๑,๑๔๓ อายุมากกวา ๖๐ ป

รวม ๕,๗๕๕ ๖,๐๙๕
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลวังศาลา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน ๔ แหง  ไดแก  โรงเรียนวัดวังศาลา,
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุขาราม, โรงเรียนวัดหนองเสือ, โรงเรียนบานหนองสะแก

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน ๑ แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ศาลา

- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน ๑ แหง
๑. สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังศาลา  มีจํานวน ๔ โรงเรยีน ประกอบดวย
ระดับช้ัน โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนบานหนองสะแก
อนุบาล ๓๗ ๒๑ ๓๙ ๒๖
ป.๑-ป.๖ ๑๖๓ ๑๑๖ ๑๔๐ ๙๘
ม.๑-ม.๓ ๙๑ - ๕๘ ๔๐

รวม ๒๙๑ ๑๓๗ ๒๓๗ ๑๖๔
ท่ีมา : งานการศึกษา  เทศบาลตําบลวังศาลา (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ แหง ประกอบดวย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังศาลา ๔๙
รวม ๔๙

ท่ีมา : งานการศึกษา  เทศบาลตําบลวังศาลา (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ )

๔.๒ ขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุข
เทศบาลตําบลวังศาลามีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีตําบลวังศาลา

จํานวน ๑ แหง
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๔.๓ ขอมูลดานอาชญากรรมและยาเสพติด
เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็

ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว โดยเทศบาลไดดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขตสํานักงาน
เทศบาลและไดรับโอนกลองวงจรผิดจากผูนําหมูบานและไดทําการปรับปรุงแกไขใหสามารถไดงานไดดี เพ่ือเปน
การสอดสองและเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และทําการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทาง
แยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากขอมูลของสถานีตํารวจภูธรทามวง (ปอมแยกหนอง

เสือ) ไดแจงใหกับเทศบาลทราบ วา ในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย เหตุผล
ก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอทามวงหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ
(๔) โครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง ตามอํานาจหนาท่ี
(๕) โครงการอุดหนุนเหลากาชาดเพ่ือชวยเหลือผูยากจน ยากไร และผูดอยโอกาส

๔.๖ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลวังศาลามีบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้
๑. เครื่องมือ/อุปกรณในการปฏิบัติงาน

๑. รถยนตดับเพลิง จํานวน ๑ คัน (บรรจุน้ําได ๔,๐๐๐ ลิตรและโฟม ๒๐๐ ลิตร)
๒. รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน (ขนาดบรรจุน้ํา ๑๒,๐๐๐ ลิตร)
๓. รถยนตเคลื่อนท่ีเร็วกูภัย จํานวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิงแวดลอม)
๕. รถยนตตรวจการณ จํานวน ๑ คัน

๒. บุคลากรในการปฏิบัติงาน
๒.๑ พนักงานดับเพลิง จํานวน ๖ คน
๒.๒ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน ๒๓๓ คน

๓. การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัยปท่ีผานมา จํานวน ๒ ครั้ง
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลวังศาลา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง

พ้ืนท่ีตําบลวังศาลา มีถนนสายหลักผานไปตัวจังหวัดกาญจนบุรี ๒ สาย คือ ถนนแสงชูโต(สายเกา)
และถนนแสงชูโตสายใหม

- มีการคมนาคมสะดวก โดยมีระบบขนสงโดยสารสาธารณะผาน เชน รถโดยสารปรับอากาศ
ประจําทาง และรถตูโดยสารสาธารณะ (ถนนแสงชูโตสายเกา)

๕.๒ การไฟฟา
ตําบลวังศาลา  มีการไฟฟาสวนภูมิภาค ๑ แหง  คือการไฟฟาสวนภูมิภาค (ทาเรือ) การขยายเขต

ไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะ
ยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมีพ้ืนท่ีกวางถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร  และบาง
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการได
ท่ัวถึง

๕.๓ การประปา
เทศบาลตําบลวังศาลา  มีระบบประปา ๒ รูปแบบ คือ
- การประปาหมูบาน (ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลวังศาลา ๒ หมู คือประปาหมู ๔, ๘

และอยูในความรับผิดชอบของหมูบานเอง จํานวน ๘ หมู)
- การประปาสวนภูมิภาค (ปจจุบันใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๔ หมูบาน คือ หมูท่ี ๑, ๒,

๔ และหมูท่ี ๙)

๕.๔ การสื่อสาร
เทศบาลตําบลวังศาลา มีใหบริการโทรศัพทสาธารณะท่ัวพ้ืนท่ี โดยมีชุมสายขององคการโทรศัพท

แหงประเทศไทย (บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน) และมีเสากระจายสัญญาณของบริษัทเอกชน จํานวน ๓
ราย คือ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี
สําคัญ ไดแก ขาว  ออย พืชผัก  ไมผล เปนตน

๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก เปด โค สุกร เปนตน
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๖.๔ การบริการ
ในเขตตําบลวังศาลา มีสถานประกอบการดังตอไปนี้

ประเภทกิจการ จํานวนสถานประกอบการแยกตามหมูบาน รวมหมู ๑ หมู ๒ หมู ๓ หมู ๔ หมู ๕ หมู ๖ หมู ๗ หมู ๘ หมู ๙ หมู ๑๐
บานเชา ๑ ๑๗ ๕ ๑๙ ๑ ๑๔ ๗ - ๖ ๑ ๗๑
รานคา,รานสะดวกซื้อ ๘ ๑๓ ๘ ๒๔ ๖ ๙ ๑๒ ๕ ๑๔ ๔ ๑๐๓
รานซอมรถ,ซอมแอร ๒ ๕ ๕ ๘ ๑ ๔ ๒ ๑ ๓ ๑ ๓๒
โรงจายกระแสไฟฟา - - ๑ - - - - - - - ๑
โรงงาน ๓ - ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ - ๑๗
สถานีบริการนํ้ามัน,แกส - - ๑ ๑ ๑ - - - ๓ - ๖
โรงผสมคอนกรตี - - - ๑ - - - - - - ๑
รานเสริมสวย - ๔ - ๑ - - - ๑ ๒ - ๘
โรงแรม,รีสอรท ๑ ๑ - ๑ - - - - ๓ - ๖
รานอาหาร ๑ ๑ - ๒ - ๒ - - - - ๖
รานขายของฝาก - - - ๒ - - - - ๑ - ๓
บริการขนสงทางบก - ๒ - - - ๑ - - - - ๓
โรงเลีย้งสัตว (หมู,ไก,โค) ๓ ๓ - - - - ๑ ๑ - - ๘
ชุมสายโทรศัพท ๑ - - - - - - - - - ๑
เสารับ-สงสญัาณเอกชน ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ - - ๑ - ๙
ประปาสวนภูมภิาค - - - - - - ๑ - - - ๑
รานเกมส - - - - - - - - ๑ - ๑
ธุรกิจไฟแนนซ - ๑ - - - - - - ๑ - ๒
โรงสีขาว - - - - - - - - - ๑ ๑
ตลาดโรงเกลือ - - - ๑ - - - - - - ๑

รวม ๒๗๙
 ขอมูล ณ  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตเทศบาลมีแหลงทองเท่ียวไมมากนัก จะมีท่ีโดดเดน  คือ
วัดหนองเสือ  ท่ีประชาชนท่ีสัญจรไปมาใหความสนใจและมาเยี่ยมชม และแวะสักการะไหว

พระ มีหองน้ําสวยท่ีโดดเดนตะการตา
เทศบาลยังไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีสําคัญตางๆ

๖.๖ อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จํานวน ๓ แหง คือ
- หมูท่ี ๑ บริษัท ไทยเคนเปเปอรจํากัด  มหาชน
- หมูท่ี ๓ บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จํากัด
- หมูท่ี ๖ บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (SCG)
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โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก จํานวน ๑๔ แหง (หมู ๑ จํานวน ๒ แหง ,
หมู ๓ จํานวน ๒ แหง , หมู ๔ จํานวน ๒ แหง ,หมู ๕ จํานวน ๒ แหง , หมู ๖ จํานวน ๑ แหง , หมู ๗ จํานวน
๒ แหง , หมู ๘ จํานวน ๒ แหง , หมู ๙ จํานวน ๑ แหง)

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย สถานีบริการน้ํามัน ๖ แหง

รานขายของฝาก ๓ แหง
รานคาตางๆ ๑๐๓ แหง

กลุมอาชีพ มีกลุมอาชีพ จํานวน ๒ กลุม
๑. กลุมนวดแผนไทย ๒. กลุมทําดอกไมจันทน

๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในชวงกําลังใช

แรงงาน รอยละ ๙๐ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํา
กวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี แมในพ้ืนท่ีจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตแรงงานท่ีทําเปนประชากรแฝงจากท่ีอ่ืน

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา

- ตําบลวังศาลาประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานเพ่ือใชประกอบพิธี
ทางศาสนา คือ วัด จํานวน ๓ แหง ไดแก วัดวังศาลา, วัดหนองเสือ และวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

๗.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันข้ึนปใหม ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม

๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก
ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาไทย อีก ๑๐ % พูดภาษาอิสาน (ลาวโซง) และ

ภาษามอญ
๗.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญผลิตสิ่งของใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง
ไดแก การทําน้ํายาอเนกประสงคใชในครัวเรือน การสานตะกราจากเชือกพลาสติก และการทําดอกไมจันทน
เปนตน

รานของฝาก ท่ีมีเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เชน รานวุนเสนทาเรือ   รานศรีฟา  รานของ
ฝากแมบัวคํา อยูในเขตเทศบาลตําบลวังศาลา
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา เทศบาลตําบลวังศาลา มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ๒ สายหลัก คือ

๑. แหลงน้ําตามธรรมชาติ “แมน้ําแมกลอง” ซึ่งไหลจากเมืองกาญจนบุรีผานอําเภอทามวง
และผานพ้ืนท่ีตําบลวังศาลาไปสูจังหวัดราชบุรี เปนแมน้ําท่ีมีน้ําตลอดป จึงเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ี
สมบูรณ

๒. แหลงน้ําจากชลประทาน ทาสาร – บางปลา เปน เปนแหลงน้ําจากกรมชลประทาน
ท่ีผานพ้ืนท่ีตําบลวังศาลา

น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดเปนการทําประปาจากน้ําบาดาลใตดิน และน้ําดิบ
จากแมน้ําแมกลอง ซึ่งจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไม
สามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได

๙.๒ ปาไม ในเขตเทศบาลตําบลวังศาลาไมมีปาไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลตําบลวังศาลาไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีบางสวนเปนเขตอุตสาหกรรม จะมีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม    น้ําในการเกษตรบางสวนไดมาจากแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติอยางแมน้ําแมกลอง และบางสวนก็ไดจากระบบชลประทานแหลงน้ําใชในการเกษตรถือวาเพียงพอ
สําหรับการเกษตร  ปญหาดานขยะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน และชุมชนแออัดบางพ้ืนท่ี
ขยะจึงมีมาก การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความ
ตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี และโครงการคัดแยกขยะ
ภายในหมูบาน ปจจุบันไดตอยอดโดยจัดทําโครงการคัดแยกขยะภายในหมูบานครอบคลุมท้ังตําบลตอไป
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สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติ การบริหารราชการแผนดิน  การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุก
หนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ ๒๐ ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ
๕ ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี้

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”
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ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความ
ม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความ
ม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละ
ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ
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(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ข้ึน

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ
เปนตน

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุง
สูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
(๑) สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได
และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
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(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

(๓) กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดนอมนําหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙-๑๑ โดยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สํานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ
เพ่ือมุงสู “ความม่ังคง ม่ังค่ัง และยั่งยนื”

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต

๑.๒ เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี ความเขมแข็งพ่ึงพา
ตนเองได

๑.๓ เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนนุการเติบโตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

๑.๕ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมี การท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา

๑.๖ เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม

๑.๗ เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท และ สรางสรรคในดาน
การคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

๒. เปาหมายรวม
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี

๑๒ ประกอบดวย
๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความ
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รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย

๒.๒. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี คุณภาพอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕

๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กท่ี
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ บริการ มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรูชั้นสูง
ใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ

๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของ พ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗
ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ี ไดรับการจัดการ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู ในเกณฑ
มาตรฐาน

๒.๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สงัคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคาและคามนุษยลดลง มี
ความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการ
พัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซยีนสูงข้ึน ๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่ง
ภาคเอกชน ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และ
การบริหาร จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดย
สถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐ
และระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐท่ีมี ความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตาม

กรอบ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้



หนา | 18
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิสัยทัศน
ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม

และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การทองเท่ียวหลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรมทวารวดี
การคาและการลงทุนระดับสากลท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย

พันธกิจ
๑. ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณและ

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลก รอดพน กับ
ดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน

๒. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และ
ภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุม
จังหวัด

๓. ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีมีการ
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด

๔. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุม
จังหวัด ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาประสงครวม เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน
(ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน) เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ ๓.

๕ ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ ความสุขท่ี
ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด ตองไมนอย กวาคาเฉลี่ยของป
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไมนอยกวา ๐.๖๒๒๙)

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน

ยกระดับสูการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร

เปาประสงค รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน

เนนใหเกิดการพัฒนาสินคาไมวาจะเปนสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน ระดับนานาชาติท่ีบงบอกถึงความปลอดภัย และมุงเนนดานสุขภาพซึ่งจําเปนตองพัฒนาตั้งแต วิธีการ
ผลิต ตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยสงเสริมการใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมี และพัฒนาพันธุพืช พันธุ
สัตวสนับสนุนใหมีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินคาเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใหมี ความ
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หลากหลาย และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการตลาด
ประชาสัมพันธ สินคา และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพครบ วงจร
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการ

กลยุทธ
๑.๑ สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และบริการ
๑.๓ พัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
๑.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร
๑.๕ พัฒนาผูประกอบการและผูผลิตใหมีความพรอมและศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ
๑.๖ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคา เกษตร

อุตสาหกรรม และบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมอัตลักษณการทองเท่ียวเชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี
ไปยังแหลงทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเท่ียวใหมี ชื่อเสียง

เปาประสงค เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว
เนนเรื่องการทองเท่ียวเชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เปนกรอบ ใน

การดําเนินการ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสอดคลองและสัมพันธกับประวัติศาสตร
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการทองเท่ียวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ เพ่ือรักษา
ความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมท่ีสวยงามของแหลงทองเท่ียว ซึ่งจะมุงเนนทางดานการประชาสัมพันธ
การมีอีเวนทหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวมายังกลุมจังหวัด โดยจะตองมีการปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรดานการทองเท่ียว รวมถึงการปรับปรุงสินคาดานการทองเท่ียว
ใหสื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี

กลยุทธ
๒.๑ การสงเสริมภาพลกัษณและประชาสัมพันธอัตลักษณการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
๒.๒ การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
๒.๓ สงเสริมสินคาและบริการการทองเท่ียวเชื่อมโยง แหลงทองเท่ียวเชื่อมโยง รวมถึงสินคา สนับสนุน

ดานการทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน ของท่ีระลึกฯ
๒.๔ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ รวมถึงบุคลากรดานการทองเท่ียว
๒.๕ ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเสนทางคมนาคม และสรางเสนทางเชื่อมโยงแหลง ทองเท่ียว
๒.๖ อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย แกนักทองเท่ียว

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคา
การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย

เปาประสงค มูลคาการคาบริเวณดานชายแดนเพ่ิมข้ึน
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เนนเรื่องการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะการคา การลงทุนระหวางประเทศ เพ่ือ
เชื่อมโยงไปยังดานตะวันตกสูเอเชีย โดยใชจังหวัดกาญจนบุรีท่ีไดรับการสงเสริมใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเปนประตูเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยง การ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบานในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตอน ใต
(Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและทาเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก

กลยุทธ
๓.๑ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม เพ่ือกระตุนใหเกิด

การคา การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
๓.๒ พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ
๓.๔ พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ เพ่ือการสงออก

๓.๕ ยกระดับผูประกอบการของกลุมจังหวัดใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และสามารถ
ประกอบธุรกิจระหวางประเทศได

๓.๖ พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด และผลักดันใหมีการ
ลงทุนในตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
สินคา ชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูประเทศไทย ๔.๐

เปาประสงค เพ่ิมผูผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน
และภาคแรงงานท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการ สูประเทศไทย ๔.๐

เนนการสรางนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต ภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน และภาคแรงงาน ภายใตกรอบแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
เพ่ือสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งจะทําใหประเทศรอดพนจากกับดักรายไดปานกลาง

กลยุทธ
๔.๑ พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ โดยใชนวัตกรรม
๔.๒ สงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชุมชน (Small

Batch)
๔.๓ สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินคาเชิงนวัตกรรม
๔.๔ สงเสริมความรูและความสามารถใหกับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

สินคาชุมชน ใหสนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม
๔.๕ พัฒนาระบบการสงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเปน ประเทศ

ไทย ๔.๐
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๑.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

วิสัยทัศนจังหวัดกาญจนบุรี
“เมืองนาอยู เกษตรปลอดภัย การทองเท่ียวคุณภาพ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”

พันธกิจ
๑. พัฒนาทุนมนุษยทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อยางท่ัวถึง
๒. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
๓. เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ในพ้ืนท่ีตอนในและพ้ืนท่ีชายแดน
๔. สนับสนุนการจัดทาแผนแมบทผังชุมชน และผังเมืองรวม
๕. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทองเท่ียว ปลอดภัย
๖. จัดตั้งการรวมกลุมการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร เกษตร

อุตสาหกรรมปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและสงออก
๗. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหมีมาตรฐานสากล เพ่ิมชองทางการคาภายใน การคา

ชายแดน สงเสริมความสัมพันธและการคากับตางประเทศ

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
๑. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดํารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม
๓. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรปลอดภัย
๔. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสากล ท้ังระบบ และมีความปลอดภัย
๕. จังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจท้ังระบบท่ีเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณและการทองเท่ียวคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
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แผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ เสรมิสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี
เปาหมาย :

ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดํารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม
พัฒนา คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT และการปรับพ้ืนฐานการเรียนรูและทักษะ ของ

ประชาชนทุกกลุมใหอยูบนฐานของ ICT
แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการสรางพ้ืนท่ีเพ่ือการมีสวนรวมในการทากิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในเชิง สรางสรรค

ของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย
แนวทางท่ี ๓ สรางเครือขายการมีสวนรวมดานสังคมของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน อยาง

เขมแข็งและยั่งยืน
แนวทางท่ี ๔ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะยาว และพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถผลิต สินคา

และบริการท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด เพ่ือใหผูสูงอายุมีความภูมิใจ และมีความสุข
ในคุณคาของตน

แนวทางท่ี ๕ พัฒนาการจัดการดานแรงงานสัมพันธ สงเสริมการมีงานทา สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ท้ังใน
ระบบและนอกระบบ ใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี งานประกันสังคมมุงใหผลสัมฤทธิ์

แนวทางท่ี ๖ สงเสริมและตอยอดโครงการตามพระราชดําริ
แนวทางท่ี ๗ พัฒนาการใหบริการสาธารณะและสาธารณสุขอยางครบวงจรและท่ัวถึง
แนวทางท่ี ๘ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
แนวทางท่ี ๙ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมคะแนน O-net ใหกับนักเรียนมัธยมตน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ เสรมิสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมใหประชาชนและแรงงานตางดาว มีความรูความเขาใจและตระหนักดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ขยะ, น้ําเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)



หนา | 24
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมใหผูประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหมท้ังดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ ตลาด
สด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการ ผลิตและ
บริการ โดยมีการดําเนินการตามกระบวนการ EIA อยางถูกตอง

แนวทางท่ี ๓ สงเสริมใหกับนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และมีการวาง
มาตรการการทองเท่ียวท่ีไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี ๔ สงเสริมใหเกิดผูประกอบการและผูลงทุนรายใหมดานการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช เทคโนโลยี
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี ๕ สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายผังเมืองอยางเครงครัด
แนวทางท่ี ๖ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพรอมรองรับการเกิดภัยพิบัติท้ังจาก

ธรรมชาติและมนุษย
แนวทางท่ี ๗ สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ดวยเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาแหลงนาและบริหารจัดการนาใหมีความเพียงพอตามความตองการ ของพ้ืนท่ี

ขาดแคลนนาและความเหมาะสมกับนาตนทุน
แนวทางท่ี ๓ สงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนความตองการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินคา ท่ี

เปนอัตลักษณของจังหวัด โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางท่ี ๔ สงเสริมใหมีการเพ่ิมจานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผูประกอบการในดาน

การตลาดและการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือประโยชนตอการตลาดและการ พัฒนา
เกษตรกรเครือขาย

แนวทางท่ี ๕ สงเสริมใหเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนและความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณและการทองเท่ียวคุณภาพ
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสากล ท้ังระบบ และมีความปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมการเพ่ิมจานวนและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการและผูใหบริการดานการ

ทองเท่ียวในการใหบริการแกนักทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับสากล
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แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถดานภาษาตางประเทศของแรงงาน ใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความ ตองการของ
ผูประกอบการและเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวตางชาติ

แนวทางท่ี ๓ สงเสริมการสรางศักยภาพชุมชนใหมีการพัฒนาท้ังดานการผลิตสินคา บริการ กิจกรรม และ การ
บริหารจัดการเพ่ือรองรับการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน

แนวทางท่ี ๔ สงเสริมการใหความรูดานการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวอยางครบถวนท้ังในมิติของรายได มิติของ
วัย มิติของความสนใจ และมิติดานความปลอดภัย

แนวทางท่ี ๕ สงเสริมการทาตลาดและการจัดการทองเท่ียวโดยมีเอกชนเปนผูนาและภาครัฐเปน ผูสนับสนุน
สงเสริม

แนวทางท่ี ๖ ปรับปรุงฟนฟูและจัดระเบียบแหลงทองเท่ียวเดิม และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีโดดเดน ท้ัง
ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

แนวทางท่ี ๗ สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานกายภาพและดานดิจิทัลเพ่ืออานวยความสะดวก แก
นักทองเท่ียวทุกกลุม

แนวทางท่ี ๘ สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณา

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการคาชายแดน

เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจท้ังระบบท่ีเชื่อมโยงกับการ
พัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ

การคาชายแดน
แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการผลิตและพัฒนาศักยภาพดานการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในดานการผลิตใหกับผูประกอบการทุกระดับ
แนวทางท่ี ๓ สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการตลาดและพัฒนาศักยภาพดานการทา ธุรกิจ

ออนไลนใหกับผูประกอบการทุกระดับ
แนวทางท่ี ๔ สงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานใหมีปริมาณและคุณภาพตามความตองการของผูประกอบการ

ปจจุบันและนักลงทุนเปาหมาย
แนวทางท่ี ๕ สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการคา การทองเท่ียว และ การ

ขยายตัวของเมือง
แนวทางท่ี ๖ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐใหสามารถสนับสนุนการพัฒนา ของ

ผูประกอบการและเอ้ือตอการเติบโตของเศรษฐกิจการคาและการลงทุน แนวทางท่ี ๗ สงเสริม
การออมของครัวเรือน
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๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
จุดยืน (Positioning)

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ันคงมีมาตรฐาน สงเสริมประชาชนใหมีอาชีพ  และรายไดเพ่ิมข้ึน โดยคํานึงถึง
การใชทรัพยากรท่ีมีคุณคาและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน (Vision)
"เมืองการคาชายแดน ดินแดนแหงการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ท่ีมีเศรษฐกิจยกระดับ
คุณภาพชีวิตไดมาตรฐาน    การใหบริการครบถวน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล
โครงสรางพ้ืนฐานครบครัน  กาวทัน AEC"

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
๑. สงเสริมอาชีพใหประชาชน
๒. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
๓. สนับสนุนและสรางแหลงกระจายสินคาเกษตรและสินคาพ้ืนเมือง
๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
๕. สนับสนุนประชาชน องคกร หนวยงาน ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
๖. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานท่ีทองเท่ียว
๗. ปรับปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
๘. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมใหครอบคลุม
๙. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑๐. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
๑๑. การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑๒. พัฒนาสถานท่ีพักผอนใหมีมาตรฐานและปลอดภัย
๑๓. สงเสริมการศึกษาใหไดมาตรฐาน
๑๔. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชน
๑๕. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน
๑๖. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
๑๗. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
๑๘. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขอมูลในการพัฒนา
๑๙. สงเสริมความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน
๒๐. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๒๒. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
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เปาประสงค
๑. ประชาชนมีอาชีพ
๒. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานท่ีจําหนายสินคา
๓. สินคาเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ
๔. สถานท่ีทองเท่ียวไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
๕. ประชาชน องคกรเอกชนใหความรวมมือในการดูแลสถานท่ีทองเท่ียวมากข้ึน
๖. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมดูแลสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย
๗. เสนทางคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและปลอดภัย
๘. เสนทางคมนาคมครอบคลุมเสนทางหลัก
๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมครบถวน
๑๐. มีน้ําสําหรับใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
๑๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเปนระเบียบ
๑๒. มีสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนเพียงพอปลอดภัย และไดมาตรฐาน
๑๓. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ
๑๔. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีข้ึน
๑๕. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย
๑๗. วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินดํารงอยู
๑๘. บุคลากรในหนวยงานมีความรูในการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
๑๙. มีขอมูลสําหรับใชในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของทองถ่ิน
๒๐. การบริหารมีความโปรงใส ยุติธรรม
๒๑. ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะห และตรวจสอบ
๒๒. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑.๑ การสงเสรมิอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

๑.๒ การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล
๑.๓ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

๒.๑ การคมนาคมและการขนสง
๒.๒ การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน
๒.๓ การผังเมือง

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห
๓.๒ การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓ การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๓.๔ การสาธารณสุข
๓.๕ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓.๖ การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
๓.๗ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสรมิทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๔.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
๔.๓ การกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
๔.๔ การสงเสรมิใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน

จากการเกษตร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา

ศิลปะ และวัฒนธรรม
๕.๑ การสงเสรมิ อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน
๕.๒ การสงเสรมิอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน
๕.๓ การสงเสรมิและสนับสนุนภูมปิญญาทองถ่ิน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

๖.๑ การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการใหมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพยสินสําหรับการ

ปฏิบัติงาน
๖.๓ การสงเสรมิความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน
๖.๔ การสงเสรมิการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๖.๕ การสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมสีวนรวม



หนา | 29
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน :

“พ้ืนฐานม่ันคง สงเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมสูคุณภาพชีวิตดีอยางยั่งยืน”

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังศาลา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมแหงการเรียนรู
๓. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและปลอดภัย
๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเท่ียว ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตรการบริหารและการมีสวนรวม

๒.๓ เปาประสงค :
๑. เสริมสร าง  ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสราง พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูโภค

สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเขมแข็ง สามารถพึงพาตนเองได มีอาชีพ ทําใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน
๓. เสริมสราง ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบุคลากรดานการศึกษาใหมี

คุณภาพและสงเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

๔. สงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. สงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุง อนุรักษสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเปนเอกลักษณและคงอยูคูทองถ่ินสืบไป
๖. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนและไดรับการดูแลฟนฟูอยาง

ตอเนื่อง
๗. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ และ

สงเสริมสนับสนุนเครือขายทุกภาคสวนใหเกิดความเขมแข็งและมีสวนรวมในการทํางาน

๒.๔ ตัวช้ีวัด :
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑๐
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๖๐
๓) ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ ๑๐
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๖) ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕ และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ ๖๐ นาอยูอยางสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐

๒.๕ คาเปาหมาย :
๑) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๓) ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕) ประชาชนมีความรูและอนุรักษรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๖) ประชาชนตระหนักและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๗) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ :
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคม ขนสง โครงการสรางพ้ืนฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา
๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบประปา
๑.๔ แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการอ่ืน

๒. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
๒.๑ แนวทางการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ แนวทางการสนับสนุนสงเคราะหและสวัสดิการ
๒.๓ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข
๒.๔ แนวทางการเพ่ิมโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
๒.๕ แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการเลนกีฬาและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและปลอดภัย
๓.๑ แนวทางการพัฒนาความม่ันคงและปลอดภัย
๓.๒ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเท่ียว ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แนวทางการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียว
๔.๒ แนวทางการสงเสริมอนุรักษประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
๔.๓ แนวทางการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม

๕. ยุทธศาสตรการบริหารและการมีสวนรวม
๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพขององคกร
๕.๒ แนวทางการเพ่ิมชองทางการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
๕.๔ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร :
๑) การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งนาอยู โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
๓) การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยนื
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ซึ่งบริหารจัดการใหเปนไปตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบงตามแผนงานไดดังนี้

๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
๗) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๙) แผนงานงบกลาง

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม:
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียม
ความพรอมของ คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให
มีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลวังศาลา
การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังศาลา โดยการนําเทคนิค SWOT มาใช

ในการวิเคราะห ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ของทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน พิจารณาปจจัยสภาวะแวดลอม
ในตําบล และปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก เปนการประเมินศักยภาพและกําหนดเปาหมายในอนาคตไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณนี้

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังศาลาในปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหาความ

เดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคดานการวางทอ
ระบายน้ําไดระดับหนึ่ง แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีมีอยูจํากัด ประกอบกับรับผิดชอบพ้ืนท่ีของ
เทศบาลท่ีกวางถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร จึงไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปเพราะตองใชงบประมาณ
มาก แตความตองการของประชาชนดานนี้ยังมีอีกจํานวนมาก เชน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนและ
อ่ืนๆภายในชุมชนหมูบาน การขยายเขตไฟฟา ระบบประปา แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางท่ัวถึงตามแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดไว จึงนําสภาพปญหาและความตองการท่ีไดนําเสนอ บรรจุเขาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลวังศาลา ตอไป

๒) ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
รัฐบาลแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด แตก็ไมสามารถแกไขปญหาทางดานนี้ใหหมดไป

เนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศตกต่ําอยางตอเนื่อง พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมตอง
ลดการผลิตลดคนงาน ทําใหคนวางงานเพ่ิมมากข้ึน เทศบาลจึงไดมีการสงเสริมอาชีพตางๆ ใหราษฎรมีรายได
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว สนับสนุนใหประชาชนดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนไดพัฒนาฝมือและมีการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑ จัดหาศูนยจําหนายให
เกษตรกร กลุมอาชีพ นําสินคามาจําหนาย เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งตอไปในอนาคต

ดานคุณภาพชีวิต ปจจุบันไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ พ้ืนท่ีตําบลวังศาลาเองก็มี
แนวโนมอัตราจํานวนประชากรผูสูงอายุสูงเพ่ิมข้ึนในทุกๆป ปญหาสุขภาพของประชาชนตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัย
ชราจึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญในการ
สรางเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติใหทุกคนมีสุขภาพท่ีดี  เม่ือพิจารณาคุณภาพคนพบวายังมีปญหาในแต
ละชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ความรูและทักษะของแรงงานในวัยทํางานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยู
คนเดียวสูงข้ึน หากไมมีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึงแลวจะสงผลทําใหเกิดปญหาในภาพรวม
ของการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้น เทศบาลจึงตองมีการเอาใจใสดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกชวงวัยใหมี
สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
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ปจจุบันปญหาดานการศึกษาเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีจะตองเรงเสริมสรางการเรียนรูใหแกประชากร
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของประชากรใหมีคุณภาพ ซึ่งถือเปนนโยบายหลักอีกดานหนึ่งของรัฐบาลในการ
เสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพจนเปนทุนมนุษย คือใหสามารถพัฒนาตนเองไดเหมาะสม
กับยุคและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความ
สมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือให
เติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรูและความสามารถ ปรับตัวเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็ง ท้ังสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีก
ท้ัง ยังเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หากไมมีการสงเสริมการเรียนรูจะทําให
ประชากรตกเปนผูดอยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตนอยลง จึงจําเปนตองมีการสงเสริมการ
เรียนรูในทุกระดับ

๓) ดานความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจท่ีผานมาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน ทําใหคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไมดีเทาท่ีควร เทศบาลจึงไดมีการสงเสริมใหความรูและการปองกันการระบาดของยาเสพติด
ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงคสงเสริมหมูบานปลอดยาเสพติด สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน สรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และเปนการปองปราม
การกออาชญากรรม ปญหาลักเล็กขโมยนอยในทองถ่ินใหหมดไป  เอดส รวมท้ังสงเสริมดานการบริหารองคกร
ซึ่งรัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามาบริหารจัดการและมีสวน รวมใน
การปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมูบาน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหทันกับ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ัง
จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย มีการ เผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
และมีการสงเสริมการบริหารงานทองถ่ินโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็วท่ัวถึง และมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์

๔) ดานการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลวังศาลาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาใหตําบลมีแหลงทองเท่ียว เพ่ือ

รองรับการเปนเมืองผานไปสูทวาย ประเทศเมียนมาร และเปนเมืองเศรษฐกิจใหประชาชนมีรายไดในครัวเรือน
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันพ้ืนท่ียังไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีสรางรายไดท่ีเดนชัด  จึงตระหนักเห็นถึงการพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียว ควบคูไปกับการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด และขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสมดุล

อีกท้ังในปจจุบันสังคมไทย มีการรับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ เขามามากมาย  ทําใหประชาชนคน
รุนใหม ไมใสใจวัฒนธรรมในชาติไทยของเราเอง  เทศบาลไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญของศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีตางๆ โดยไดจัดงานประเพณีสําคัญตางๆ ใหประชาชนไดเห็นคุณคาและอนุรักษในความเปน
วัฒนธรรมไทยเพ่ือสืบทอดใหคนรุนหลังตอไป
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๕) ดานการบริหารและการมีสวนรวม
เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และภารกิจถายโอน

และทบทวนบทบาทภารกิจของเทศบาลใหมีความเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน พรอมท้ังสามารถแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและชุมชนท่ี
อยูดีมีสุขตอไป

การวิเคราะหศักยภาพ โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis
เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลวัง

ศาลาเปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของเทศบาล โดยใชเทคนิคการ
SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังศาลา ดังนี้

จุดแข็ง (S = Strenght)
๑. เปนชุมชนใหญท่ีมีหลากหลายอาชีพท้ังภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม
๒. มีรายไดจัดเก็บเองในการนํางบประมาณมาพัฒนา
๓. อยูใกลกรุงเทพฯ และมีการคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหมีศักยภาพในขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร
๔. เปนเสนทางผานกอนเขาตัวจังหวัดกาญจนบุรี
๕. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญอยูในพ้ืนท่ี สงผลใหมีศักยภาพในการรับซื้อผลผลิต

ทางการเกษตรในพ้ืนท่ี
๖. มีแมน้ําไหลผาน สงผลใหมีน้ําใชเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตรไดตลอดป

จุดออน (W = Weekens)
๑. การบริหารจัดการดานการเกษตรและอุตสาหกรรม    ยังไมท่ัวถึงและเปนระบบ
๒. รายไดท่ีจัดเก็บเองยังไมเพียงพอตอการพัฒนาไดเทาท่ีควร
๓. สภาพพ้ืนท่ีกวางถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร ทําใหการบริหารงบประมาณยังไมสามารถ

กระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาไดครอบคลุมการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน
๔. มีปริมาณขยะมูลฝอยมากข้ึนจากแหลงชุมชนตางๆท่ีเพ่ิมมากข้ึน
๕. ปญหาน้ําทวม ในหนาฝนชวงฤดูน้ําหลาก
๖. ขาดการสงเสริมดานอาชีพอยางจริงจังและตอเนื่อง
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โอกาส (O = Opportunity)
๑. นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีการเชื่อมโยงทางการคาและ

การทองเท่ียว
๒. นโยบายการกระจายอํานาจทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองปรับ  บทบาท

ภารกิจหนาท่ี และพัฒนาระบบบริหารงานของทองถ่ินในรูปแบบตางๆใหมีความเขมแข็ง และมีระบบริหาร
จัดการท่ีดี

๓. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสรางความม่ังคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนให
เกิดข้ึนกับชุมชนทองถ่ิน

๔. กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยชวยสนับสนุนใหการผลิตสินคาการเกษตรมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

๕. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (สายบางใหญ – กาญจนบุรี) และสายกาญจนบุรี –
ชายแดนไทย/เมียนมาร (บานพุน้ํารอน) เปดโอกาสใหกาญจนบุรีพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน

อุปสรรค (T = Treater)
๑. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบ

ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. งบประมาณในการพัฒนามีอยูอยางจํากัด ในขณะท่ีปริมาณงานท่ีตองการพัฒนามีมาก

ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
๓. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและของประเทศสงผลตอระบบการผลิตพืชผลทางการ

เกษตร
๔. เสถียรภาพของรัฐบาลไมม่ันคง และนโยบายรัฐบาลไมตอเนื่องสงผลตอการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลวังศาลาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จากการวิเคราะห SWOT Analysis ทําใหเห็นถึงสถานการณการพัฒนา เทศบาลตําบลวังศาลา

เขตความรับผิดชอบมีผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญอยูในพ้ืนท่ี สงผลใหมีศักยภาพในการรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี จึงทําใหมีรายไดจัดเก็บเองเพ่ือการพัฒนาไดบางสวน ประกอบกับตําบลวังศาลา
เปนตําบลแรกของอําเภอทามวง ซึ่งถือเปนประตูเมืองหนาดาน กอนเขาตัวจังหวัด อีกท้ังยังอยูใกลกรุงเทพฯ
และมีการคมนาคมท่ีสะดวกทําใหมีศักยภาพในขนสงผลผลิตทางการเกษตร จึงจะทําใหตําบลวังศาลามี
ศักยภาพและรองรับการคาผานแดนท่ีจะเปนเสนทางผานในอนาคต

อยางไรก็ตาม เทศบาลตําบลวังศาลายังตองแกไขปญหาท่ีเกิดจากปจจัยหลายดานท่ีทําใหการพัฒนา
ของทองถ่ินเปนไปไดไมเต็มท่ี  ไมวาจะดานงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอตอการพัฒนา แตเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
พัฒนาตําบลสําเร็จบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค เทศบาลจึงไดวิเคราะหสถานการณและจัดทําแผนพัฒนาสี่
ปเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาตําบล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ

บริบทของเศรษฐกิจไทย
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔
ภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ ซึ่ง
ทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือ
คํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึน ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลง
ตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผล
ใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจาย
เพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึน การ
เพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุม
เสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความ
ภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ

การดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ ประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ
๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึน
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผล
ตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังในใหบริการทางสังคม
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน

ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการ

ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญ
ตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวย รอยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลให
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เกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เปนตน

ความเปนเมืองกับสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก  อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม    ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม   ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึน
ของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะ
สงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก

การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ซึ่งมีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดท่ี
ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ
เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ มาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และ
ตองจัดระบบงานราชการหรืองานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และ
ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไก
ปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ัง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตัิ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

๑ การพัฒนาความเปนเมือง
นาอยูอยางยั่งยืน

- บริการชุมชนและ
สังคม

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานบริหารท่ัวไป

กองชาง
สํานักปลัด

ทต.วังศาลา

๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคมแหงการเรียนรู

- บริการชุมชนและ
สังคม

- การดําเนินงานอ่ืน

- แผนงานบริหารท่ัวไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง

สํานักปลัดฯ

กองสาธารณสุข
สํานักปลัดฯ

ทต.วังศาลา

๓ ดานความม่ันคงและ
ปลอดภัย

- บริหารท่ัวไป
- บริการชุมชนและ
สังคม

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน

สํานักปลัดฯ ทต.วังศาลา

๔ การสงเสริมดานการ
ทองเท่ียว ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- บริการชุมชนและ
สังคม

- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองสาธารณสุข

สํานักปลัดฯ

ทต.วังศาลา

๕ ดานการบริหารและ
การมีสวนรวม

- บริหารท่ัวไป - แผนงานบริหารท่ัวไป สํานักปลัดฯ
กองคลัง

ทต.วังศาลา

รวม ๕ ยุทธศาสตร ๓ ดาน ๙ แผนงาน ๑ สํานัก/๔ กอง

หมายเหตุ : ๑. ยุทธศาสตรใหลงยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑ ยุทธศาสตร อาจจะมีหลายดาน หลาย
แผนงานก็ได และหนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุน มีหลายหนวยงานตามความเปนจริงได

๒. ดาน ใหลงดานตามรูปแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม  เปนตน

๓. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรบั-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม  เปนตน



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน

    1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 4 3,250,000 5 1,150,000 7 3,250,000 6 1,750,000 5 1,750,000 27 11,150,000
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 29 13,054,000 104 49,079,000 145 75,874,300 122 59,296,000 90 44,925,000 490 242,228,300

รวม 33 16,304,000 109 50,229,000 152 79,124,300 128 61,046,000 95 46,675,000 517 253,378,300

2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหง
การเรียนรู

ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร
รวม 5 ปป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
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รวม 33 16,304,000 109 50,229,000 152 79,124,300 128 61,046,000 95 46,675,000 517 253,378,300

2) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหง
การเรียนรู
   2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 10,000 - - - - - - - - 1 10,000
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
   2.3 แผนงานการศึกษา 10 5,655,000 8 5,545,000 10 6,145,000 9 5,645,000 9 5,645,000 46 28,635,000
   2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 770,000 6 680,000 8 770,000 8 700,000 8 700,000 38 3,620,000
   2.5 แผนงานสาธารณสุข 7 3,006,000 7 4,572,000 9 3,777,000 9 3,777,000 9 3,777,000 41 18,909,000
   2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 150,000 1 150,000 2 210,000 2 210,000 2 210,000 8 930,000
   2.7 งบกลาง 3 17,500,000 3 18,950,000 3 18,950,000 3 18,950,000 3 18,950,000 15 93,300,000

รวม 31 27,121,000 26 29,927,000 33 29,882,000 32 29,312,000 32 29,312,000 154 145,554,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร
รวม 5 ปป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

3) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและปลอดภัย
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 310,000 5 680,000 5 680,000 5 680,000 5 680,000 25 3,030,000
   3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 100,000 8 160,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 19 650,000

รวม 7 410,000 13 840,000 8 810,000 8 810,000 8 810,000 44 3,680,000
4) ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเท่ียว
สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 420,000 3 220,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 14 700,000
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000
   4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000
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   4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000
รวม 8 550,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 32 1,950,000

5) ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 2,256,000 15 2,111,000 15 2,211,000 15 1,711,000 15 1,711,000 77 10,000,000

รวม 17 2,256,000 15 2,111,000 15 2,211,000 15 1,711,000 15 1,711,000 77 10,000,000

รวมท้ังสิ้น 96 46,641,000 169 83,457,000 214 112,377,300 189 93,229,000 156 78,858,000 824 414,562,300
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ติดตั้งปายประชาสัมพันธภายใน  - เพ่ือใหผูที่สัญจรไปมาไดรูทางและ  - ติดตั้งปายประชาสัมพันธ/ปายแสดงเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปาย ปชส. ประชาชนไดรับรูขาวสาร สํานักปลัด
เขตเทศบาล และประชาสัมพันธใหแกชาวบานไดรู รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด มากข้ึน กองชาง

ถึงขาวสาร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลวังศาลา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่ผานมา
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2 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  - เพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรและ  - ปรับปรุง/ตอเติม/ตกแตงภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 องคกร องคกรมีความพรอมใน สํานักปลัด
เทศบาล สงเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงาน ภายนอก ติดตั้งตาขายกันนก รอบอาคาร การปฏิบัติงานไดอยางมี กองชาง

สํานักงานเทศบาล  รายละเอียดตามแบบที่ ประสิทธิภาพมากข้ึน
เทศบาลกําหนด

3 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร  - เพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรและ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเสาธง , - - 500,000 500,000 500,000 องคกร องคกรมีความพรอมและ สํานักปลัด
สํานักงานเทศบาลตําบลวังศาลา สงเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงาน รอบอาคารสํานักงานเทศบาล เชิดชูสถาบันชาติ กองชาง

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  - เพ่ือใหประชาชนมีชองทางรับรู  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  - ประชาชนไดรับรูขอมูล สํานักปลัด
ภายในหมูบาน ในเขตเทศบาล ขาวสารจากเทศบาลไดอยางมี หมูบานในเขตเทศบาล  รายละเอียดตาม ขาวสารอยางถูกตองและ กองชาง

ประสิทธิภาพและถูกตอง ที่เทศบาลกําหนด ทั่วถึง
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 กอสรางอาคารเก็บพัสดุ  - เพ่ือใหมีสถานที่เหมาะสมใชในการ  - ดําเนินการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ 2,000,000 - - - - องคกร องคกรสามารถรักษา สํานักปลัด
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล จัดเก็บพัสดุ อุปกรณตางๆ รองรับการ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรัพยสินของราชการ กองชาง
วังศาลา ปฏบัติงานและการใหบริการ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไวออยางปลอดภัย

6 ปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล  - เพ่ือใหรองรับการประชุมไดอยาง  - ซอมแซม/ติดตั้ง ระบบเคร่ืองเสียงๆ - 200,000 - - - องคกร มีระบบที่ใชในการประชุม สํานักปลัด
มีประสิทธิภาพ ไมโครโฟน และอ่ืนๆที่จําเปน มีประสิทพธิภาพมากข้ึน กองชาง

ตามที่เทศบาลกําหนด

7 ปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงาน  - เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมหองน้ํา  - ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําใหมีสภาพที่ดี - 200,000 500,000 - - องคกร มีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ สํานักปลัด
เทศบาล ใหสามารถใชงานไดปกตอ ใชงานไดดี มีอนามัยที่ดี กองชาง
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8 อินเตอรเน็ตไรสายเทศบาลตําบล  - เพ่ือสรางโอกาสและเขาถึงขอมูล  - ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสายในเขต - - 1,000,000 - - ประชาชน  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลสํานักปลัด
วังศาลา ขาวสารมากข้ึน ตําบลวังศาลา อยางทั่วถึงและรวดเร็ว กองชาง

9 กอสรางหอกระจายขาว  - เพ่ือใหประชาชนมีชองทางรับรู  - กอสรางหอกระจายขาวภายในหมูบาน - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนไดรับรูขอมูล สํานักปลัด
ในหมูบานในเขตเทศบาล ขาวสารจากเทศบาลไดอยางมี ในเขตเทศบาลตําบลวังศาลา ขาวสารอยางถูกตองและ กองชาง

ประสิทธิภาพและถูกตอง รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ทั่วถึง
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 กอสรางอาคารอเนกประสงค  - เพ่ือรองรับการขยายตัวของ  - กอสรางอาคารอเนกประสงค - - - 5,000,000 - องคกร อาคารอเนกประสงค สํานักปลัด
ประชาชน และรองรับการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนที่ปฏิบัติงาน และประชุมสัมมนา ที่สามารถรองรับการ กองชาง
ของพนักงานเทศบาล รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ทํางานและจัดอบรม
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3,250,000 1,150,000 3,250,000 1,750,000 1,750,000สรุป
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1 บานวังศาลา
1 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก 470,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 1 (บานลัดดาวรรณ-บานฉลาด) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก (บานคุณลัดดาวรรณ-บานคุณฉลาด) โดยฝงทอ คสล. ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 120 ทอน พรอมบอพัก พึงพอใจ ความเดือดรอน

จํานวน 10 บอ ระยะทาง 130 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

2 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมู 1 ซอย 2 (ตอจากของเดิม) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 1 ซอย 2 (ตอจากของเดิม) โดยฝงทอ คสล. ของความ การบรรเทา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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 หมู 1 ซอย 2 (ตอจากของเดิม) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 1 ซอย 2 (ตอจากของเดิม) โดยฝงทอ คสล. ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก พึงพอใจ ความเดือดรอน

จํานวน 10 บอ ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 140
เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

3 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 1 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก จํานวน 130 ทอน  พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 1 - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 1 ซอย 2 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ซอย 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  1,160 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 ซอย 2 - 500,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 2 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ไมนอยกวา พึงพอใจ และปลอดภัย
800 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
0.00-0.50เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงาร
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เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงาร

6 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง - 127,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 1 (ตอจากของเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

7 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 1  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยบานคุณประทุม มีถนนสําหรับการคมนาคมได ยาว 228 เมตร  หรือรวมปริมาณพ้ืนที่คอนกรีต ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไมนอยกวา 912 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุก พึงพอใจ และปลอดภัย
กวางขางละ 0.00-0.20 เมตร  หรือตามสภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 45



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 - 321,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 1 ซอยบานคุณชัย มีถนนสําหรับการคมนาคมได เมตร  ยาว 253 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก
นาคสงค อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,012 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 301,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอยบานคุณอนุกูล ภาคภูมิ มีถนนสําหรับการคมนาคมได  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 520 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดภัย
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.00-0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 หรือตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

10 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 495,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 1 แยกตนโพธิ์ มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 ซอยบาน - - 800,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอยบานขุยฟา เนตรสวาง มีถนนสําหรับการคมนาคมได คุณขุยฟา เนตรสวาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 350 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 ซอยบาน - - - 800,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 (ซอยบานลุงมี-รง.ไทยเคนฯ) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ลุงมี - รง.ไทยเคนฯ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 345 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พรอมปาย พึงพอใจ และปลอดภัย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

13 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู 1   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ําหมู 1 (เลียบถนนแสงชูโต - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนทอ ประชาชนไดรับ กองชาง
เลียบถนนแสงชูโตสายเกา น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก สายเกา) ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ระบายน้ํา ความสะดวก

ปญหาน้ําทวม ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด ค.ส.ล. และปลอดภัย

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 1 ซอย 1 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม ของความ ความสะดวก
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คอนกรีต หมู 1 ซอย 1 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม ของความ ความสะดวก
เชื่อม ต.วังขนาย อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  420 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

15 กอสรางคลองดาดคอนกรีต ม.1  - เพ่ือระบายน้ําทวมขังและ  - กอสรางคลองดาดคอนกรีต ขนาดปากกวาง - - 3,000,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
(หลังวัดวังศาลา) บรรเทาความเดือดรอนของ 7.00-15.00 เมตร  กนกวางประมาณ 3.00-7.00 ของความ ความสะดวก

ประชาชน เมตร ลึกไมนอยกวา 2.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ พึงพอใจ และปลอดภัย
400 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

16 กอสรางถนนลาดยางฯ หมู 1  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - 1,000,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
จากสะพาน - แยกทางลงสุดทางรัก มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 260 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17 ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง  - เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช และ  - ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางตามจุดตางๆ - - 50,000 - - รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ศาลาอเนกประสงค หมู 1 ปองกันการเกิดอาชญากรรม บริเวณศาลาอเนกประสงค จํานวน 10 จุด ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

18 กอสรางถนน คสล หมู 1  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 700,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บานคุณสุดารัตน ถึง นิยม มีแกว มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

19 กอสรางถนน คสล. หมู 1  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 1,300,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บานคุณวันศรี ฉายอรุณ ถึง มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ของความ ความสะดวก
ถนนแสงชูโตสายเกา อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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ถนนแสงชูโตสายเกา อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

20 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบ - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
หมู 1 ซอย 2 (ตอจากของเดิม) ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ก่ิงเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จํานวน 12 ชุด พรอม ของความ การบรรเทา

และปองกันการเกิดอาชญากรรม อุปกรณ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

21 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 1 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

22 ฝงทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก ม.1 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 กอสรางถนน ค.ส.ล.หมู 1 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

24 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 1 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต  หมู 1 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

470,000 5,548,000 11,246,000 6,600,000 6,400,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 2 บานทาแค
26 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดก่ิงเดี่ยว หมู 2 500,000 - - - ครัวเรือนมี ประชาชนมีไฟ กองชาง

หมู 2 (จากราน 159 - ซอย 3) ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง สูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน ไฟฟาใช ฟาใชอยางทั่วถึง
และปองกันการเกิดอาชญากรรม รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

27 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดก่ิงเดี่ยว หมู 2 เลียบ 500,000 - - - - ครัวเรือนมี ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 2 เลียบถนนแสงชูโตสายเกา ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ถนนแสงชูโตสายเกา สูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณ ไฟฟาใช ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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28 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก 800,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 ซอย 2 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 2 ซอย 2 โดยฝงทอ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม  จํานวน 203 ทอน พรอมบอพักจํานวน 17 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ระยะทางรวมประมาณ 230 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 บานคุณ 600,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 (บานไพเลิศ - บานบุษบา) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ไพเลิศ - บานคุณบุษบา  ขนาดผิวจราจรกวาง ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 4.00 มตร ยาว 130 เมตร  ไหลทางตามสภาพ พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 บานคุณ - - 320,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 (บานไพเลิศ - บานบุษบา มีถนนสําหรับการคมนาคมได ไพเลิศ - บานคุณบุษบา  ขนาดผิวจราจรกวาง ของความ ความสะดวก
ตอจากของเดิม) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 4.00 มตร ยาว 138 เมตร  ไหลทางตามสภาพ พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประสัมพันธ

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ โดยกอสรางเปนถนน ค.ส.ล. - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีตหมู 2 ซอย 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร ของความ ความสะดวก
(ซอยคอกหม)ู สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 815 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดภัย

 รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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32 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางฯโดยกอสรางเปนถนน ค.ส.ล. - 494,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
เปนถนน ค.ส.ล. หมู 2 ซอย 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร ของความ ความสะดวก
(ซอยคอกหม)ู สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือรวมปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.00-0.20 เมตร
หรือตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

33 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก - - 400,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 บริเวณศาลาการเกษตร น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 2 บริเวณศาลาการเกษตร โดยฝงทอคสล. ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ขนาด Ø 0.60 เมตร   ระยะทางประมาณ 70 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 ซอยบานผูชวยนิภาพร มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร  ยาว 217 เมตร หรือรวมประมาณพ้ืนที่ ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 868 ตารางเมตร ไหลทาง พึงพอใจ และปลอดภัย
หินคลุกกวางขางละ 0.00-0.20 เมตร  หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

35 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 495,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 ซอย 5 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร  ยาว 320 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 52

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู2 (หมูบานเพ่ิมพูนวิลลา) - - 700,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีตหมู 2 (หมูบานเพ่ิมพูน ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 555 เมตร ของความ ความสะดวก
วิลลา) สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด พรอมปาย พึงพอใจ และปลอดภัย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

37 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ - - - 500,000 - ครัวเรือนมี ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 2 ซอย 2 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ชนิดก่ิงเดี่ยว พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ชุด ไฟฟาใช ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

38 ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 2   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก - - - 500,000 500,000 จํานวนทอ ประชาชนไดรับ กองชาง
บริเวณบานคุณบุญชู จินดาพงษ น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 2 บริเวณบานคุณบุญชู จินดาพงษ โดยฝงทอคสล. ระบายน้ํา การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร คสล. ที่ฝง ความเดือดรอน
ตามที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 - - 350,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 บานคุณสมาท ปูเชียงแดง มีถนนสําหรับการคมนาคมได  ขนาดผิวจราจรกวาง4.00 มตร ยาว 150 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ไหลทางตามสภาพ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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40 ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายใน  - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ  - ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ตามแยกตางๆ - - 500,000 - - กลองวงจร ปองกันการเกิด กองชาง
หมู 2 บานทาแค ทรัพย ลดปญหาการเกิด ภายในหมูบาน ปด อาชญากรรม

อาชญากรรม ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

41 ขุดลอกสระเก็บน้ํา/คลองระบายน้ํา  - เพ่ือใหประชาชนไดมีทาง  - ขุดลอกสระเก็บน้ําและคลองระบายน้ํา - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 2 ระบายน้ํา และสะดวกแกการ  และกําจัดผักตบชวา ของความ การบรรเทา

คมนาคม  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

42 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดก่ิงเดี่ยว - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
 หมู 2 ซอยริมน้ํา ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง สูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

43 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

44 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 2 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

45 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 2 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
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ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

46 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 2 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

47 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต  หมู 2 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

2,400,000 3,994,000 6,265,000 4,500,000 3,500,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 3 บานโพธ์ิเล้ียว
48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอย 3 220,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 3 ซอย 3 แยกบานคุณพเยาว มีถนนสําหรับการคมนาคมได แยกบานคุณพเยาว  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ถนน คสล. ความสะดวก
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ และปลอดถัย

ที่เทศบาลกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอย 2 235,000 - - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 3 ซอย 2 แยกบานคุณวน มีถนนสําหรับการคมนาคมได แยกบานคุณวน  เพ่ิมนาม ขนาดผิวจราจรกวาง 3.80 ถนน คสล. ความสะดวก
เพ่ิมนาม อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม และปลอดถัย

แบบที่เทศบาลกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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50 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอ   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก - 500,000 - - - จํานวนทอ ประชาชนไดรับ กองชาง
พัก หมู 3 ซอย 2 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก  โดยฝงทอคสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 111 ระบายน้ํา การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ทอน พรอมบอพัก  จํานวน 9 บอ ระยะทางรวม คสล. ที่ฝง ความเดือดรอน
ทอพรอมบอพัก 120 เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
 - ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทอ ประชาชนไดรับ กองชาง
จํานวน 130 ทอน พรอมบอพักจํานวน 10 บอ ระบายน้ํา การบรรเทา
ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 140 เมตร คสล. ที่ฝง ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

51 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 500,000 - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 3 ซอย 2 (โคงโรงกลึง) มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร  ยาว 395 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 ถนน คสล. ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,580 ตารางเมตร และปลอดถัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

52 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู 3  - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบายน้ํา  - ขุดลอกคลองระบายน้ําภยในหมูบาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 คลอง ประชาชนมีความ กองชาง
ปองกันการเกิดน้ําทวมขัง หมูที่ 3 รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ระบายน้ํา ปลอดภัย

53 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอม  - เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไปมา  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง
บอพัก หมู 3 ซอย 1 มีความปลอดภัยตอชีวิต ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ ใชอยางสะดวก
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บอพัก หมู 3 ซอย 1 มีความปลอดภัยตอชีวิต ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ ใชอยางสะดวก
(ขางโรงงานไทยเคนบอรด) พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

54 กอสรางถนน คสล. หมู 3 ซอย 3  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000 - รอยละ ประชาชนมีถนน กองชาง
บานคุณทองคํา ออนละมัย มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร ของความ ใชอยางสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอยบาน - - - 50,000 - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 3 ซอยบานคุณจรรยา มีถนนสําหรับการคมนาคมได คุณจรรยา ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 20 ถนน คสล. ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล และปลอดถัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

56 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมู 3 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

57 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 3 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

58 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 3 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
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ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

59 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 3 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

60 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 3 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

455,000 3,700,000 4,200,000 3,500,000 3,200,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 4 บานหนองเสือ
61 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก 1,000,000 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 4 ซอยวาเลนไทน - ซอย 5 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 4 ซอยวาเลนไทน - ซอย 5 โดยฝงทอคสล. ขนาด ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพักจํานวน พึงพอใจ ความเดือดรอน

10 บอ ระยะทางรวมพรอมบอพัก 140 เมตร ตามที่
ทต.กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

62 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4 - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 4 ซอยวอนเพียรนิมิต ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ซอยวอนเพียรนิมิต ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ของความ ความสะดวก
(ตอจากของเดิม) สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอย พึงพอใจ และปลอดถัย

กวา 1,550 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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กวา 1,550 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร
 ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

63 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 (ซอยขางบานผูใหญบานนอย) มีถนนสําหรับการคมนาคมได จํานวน 130 ทอน  พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ของความ การบรรเทา

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

64 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4, 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 4, หมู 9 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง หมู 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 208 ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,664 พึงพอใจ และปลอดถัย
ลบ.ซม. ตามแบบที่ ทต.กําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

65 กอสรางแทนคอนกรีตแบงชอง  - เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  - กอสรางแทนคอนกรีตเสริมเหล็กแบงชองจราจร 80,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
จราจรบริเวณสามแยกหนองเสือ และการคมนาคมมีความสะดวก ขนาดกวาง 0.20 เมตร  ยาว 3.00 เมตร ของความ ความสะดวก
ถนนแสงชูโตสายเกา สูง 1.00 เมตร  จํานวน 3 แทง พึงพอใจ และปลอดถัย

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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66 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 ซอย 5 (ตอจากของเดิม) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 พึงพอใจ ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

67 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมู 4 ซอยวอนเพียร - ซอย 3 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา
(ตอจากของเดิม) ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 พึงพอใจ ความเดือดรอน

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

68 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 (วังศาลาการเดน) มีถนนสําหรับการคมนาคมได 6.00 เมตร  ยาว 275 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,650 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

69 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมฝงทอ  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร - - 422,800 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก มีถนนสําหรับการคมนาคมได ยาว 80 เมตร(ไมมีไหลทาง) พรอมฝงทอระบายน้ํา ของความ ความสะดวก
หมู 4 ซอยบานผูใหญนอย อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน พึงพอใจ และบรรเทา

69 ทอน  พรอมบอพักจํานวน 8 บอ ระยะทาง ความเดือดรอน
รวมทอพรอมบอพัก 77 เมตร ตามแบบที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 60

รวมทอพรอมบอพัก 77 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ

70 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 ซอย 2 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร  ยาว 320 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

71 ขยายเขตไฟฟา หมู 4 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 100,000 - - - รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ซอยบานปาเหงี่ยม ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 60



 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

72 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - - 2,800,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 (เลียบถนนแสงชูโตสายเกา) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู4 (เลียบถนนแสงชูโตสายเกา) ขนาด Ø 1.00 เมต ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ร จํานวน 112 ทอน พรอมบอพัก  จํานวน 8 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ระยะทางทอพรอมบอพัก 405 เมตร
 ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

73 ฝงทอระบายน้ํา คสล.ขามถนน   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามถนน - - 126,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมู 4 เลียบถนนแสงชูโตสายเกา น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 4 เลียบถนนแสงชูโตสายเกา ระยะทาง 9 เมตร ของความ ความสะดวก

ปญหาน้ําทวม 2 จุด ตามแบบที่เทศบาล/กรมทางหลวงกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

74 กอสรางถนน คสล. หมู 4  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 - - - 420,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยวาเลนไทน (ตอจากของเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย
 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

75 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4 - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 4 ซอย 1 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ซอย 1 ชวงบานงิ้วลาย ขนาดผิวจราจรเฉลี่ย ของความ ความสะดวก
(ชวงบานงิ้วลาย) สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร โดยปูยางแอสฟลท พึงพอใจ และปลอดถัย

ติกคอนกรีตเสริมผิว ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

76 ฝงทอระบายน้ํา พรอมบอพัก หมู 4   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอย 6 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก   ขนาดทอ Ø 0.60 เมตร  ระยะทางรวม ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม  ประมาณ 340 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

77 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปุรงถนนลาดยางฯ ขนาดกวาง 4.00 เมตร - - - - 680,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 4 ซอย 5 ถึงซอย ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ยาว 450 เมตร ไหลขางละ 0.50 เมตร ของความ ความสะดวก
วาเลนไทน สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือไหลตามสภาพพ้ืนที่ โดยปูยาง แอสฟลทติก พึงพอใจ และปลอดถัย

คอนกรีตเสริมผิวจราจร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด

78 ปรับปรุงลานกีฬา หมู 4 เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงลานกีฬา ใหสามารถออกกําลังกาย - - - 200,000 - รอยละ ประชาชนมีที่ กองชาง
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78 ปรับปรุงลานกีฬา หมู 4 เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงลานกีฬา ใหสามารถออกกําลังกาย - - - 200,000 - รอยละ ประชาชนมีที่ กองชาง
หมูบานวังศาลาการเดน ไดมีสนามกีฬาใชออกกําลังกาย แลเปนที่พักผอน  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ของความ ออกกําลังกาย

พึงพอใจ
79 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 4   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

80 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 4 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

81 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 4 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

82 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต  หมู 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
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83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต  หมู 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

84 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงระบบประปา/ซอมแซมระบบประปา - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง
หมูบาน หมู 4 ไดมีน้ําประปาใชอยางสะอาด ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ใหเพียงพอตอความ ผูใชน้ํา ใชอยางเพียงพอ

และเพียงพอ ตองการของผูใชน้ํา

85 ขุดลอกคลอง/ทอระบายน้ํา หมู 4  - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบายน้ํา  - ขุดลอกคลองระบายน้ําภยในหมูบาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 คลอง ประชาชนมีความ กองชาง
ปองกันการเกิดน้ําทวมขัง  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ระบายน้ํา ปลอดภัย

2,080,000 6,800,000 10,548,800 7,320,000 4,880,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู 5 บานหนองสะแก
86 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู 5   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู 5 (บานตาบาน- 100,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

(บานตาบาน- บานลุงวุน) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก  บานลุงวุน) ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม พึงพอใจ ความเดือดรอน

87 ปรับปรุงคลองระบายน้ํา หมู 5   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ปรับปรุงคลองระบายน้ํา หมู 5 หลังศูนยเด็กเล็กฯ - 190,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
(หลังศูนยเด็กเล็กฯ- บานวิโรจน) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก  บานคุณวิโรจน  ไพรวัลย โดยทําดาดคอนกรีต ระยะ ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ไมนอยกวา 190 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ซอย 1 250,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 ซอย 1 แยกบานคุณอํานวย มีถนนสําหรับการคมนาคมได แยกบานคุณอํานวย ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบ พึงพอใจ และปลอดถัย
ที่เทศบาลกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

89 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู 5 ซอยบานลุงวงศ - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 5 ซอยบานลุงวงศ ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรืมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดถัย
พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง - 300,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 ซอยศาลเจา มีถนนสําหรับการคมนาคมได กวาง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ของความ ความสะดวก
(ตอจากของเดิม) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 496 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดถัย

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
 - กอสรางถนนคอกนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง - - 220,000 - -
4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หรือมีพ้ืนที่มนอยกวา
380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

91 ซอมแซมถนนภายในหมูบานหมู 5  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - โดยทําการเสริมไหลถนน ภายในหมูบานหมู 5 - 200,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง โดยลงหินคลุกไมนอยกวา 640 ลูกบาศกเมตร ของความ การบรรเทา
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ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง โดยลงหินคลุกไมนอยกวา 640 ลูกบาศกเมตร ของความ การบรรเทา
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 - 404,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 บานคุณเมงคาย มีถนนสําหรับการคมนาคมได บานคุณเมงคาย ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามที่ พึงพอใจ และปลอดถัย
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ซอย 1 - - 448,500 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 ซอย 1 แยกบานคุณอํานวย มีถนนสําหรับการคมนาคมได แยกบานคุณอํานวย ตอจากของเดิม ขนาดผิวจราจร ของความ ความสะดวก
(ตอจากของเดิม) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดถัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 65



 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

94 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  - เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปา  - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู 5 - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 อุปโภคและบริโภคอยางทั่วถึงและ โดยทําการปรับปรุงระบบกรองน้ํา และ ของความ การบรรเทา

สะอาด ระบบสูบน้ําและจายน้ําประปา รายละเอียด พึงพอใจ ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

95 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ซอย 1 - - 300,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 ซอย 1 แยกบานคุณวัชรี มีถนนสําหรับการคมนาคมได แยกบานคุณวัชรี ตอจากของเดิม ขนาดผิวจราจร ของความ ความสะดวก
(ตอจากของเดิม) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 175 เมตร พึงพอใจ และปลอดถัย

หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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96 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 495,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 ซอยบานปาหมวย มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร พรอมตีเสน พึงพอใจ และปลอดถัย
จราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

97 กอสรางถนน คสล. หมู 5 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 255,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บานนายบรรจบ  กลิ่นนิ่ม ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือประมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 440 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดภัย
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.00-0.20 เมตร
พรือตามสภาพทนที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 - - - - 345,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 บานคุณทองมอญ มีถนนสําหรับการคมนาคมได บานคุณทองมอญ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามที่ พึงพอใจ และปลอดถัย
เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

99 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู 5 ซอย 4 - 500,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมูที่ 5 ซอย 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรืมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดถัย
พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

100 ปรับปรุงทอระบายน้ําขามถนนทาย   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ปรับปรุงทอระบายน้ําขามถนนทายหมูบาน หมู 5 - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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100 ปรับปรุงทอระบายน้ําขามถนนทาย   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ปรับปรุงทอระบายน้ําขามถนนทายหมูบาน หมู 5 - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูบาน หมู 5 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยเพ่ิมทอ คสล. Ø 0.80 เมตร จากเดิม 1 ทอ เปน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ฝงทอ คสล. Ø 0.80 เมตร 2 ทอคู ตามที่เทศบาล พึงพอใจ ความเดือดรอน
กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

101 ฝงทอระบายน้ําทางขามคลอง   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - - - 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ดาดคอนกรีต (บานวิโรจน-ไพวัลย) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

102 ขยายเขตไฟฟา หมู 5 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - อุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค - 66,000 - - - รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ซอย 1 บานปาหมวย ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง รายละเอียดตามที่ กฟภ. กําหนด ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม พึงพอใจ และปลอดภัย

103 ปรับปรุงระบบกลองวงจรปด หมู 5  - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ  - ปรับปรุง/ติดตั้งระบบกลองวงจรปด - - 500,000 - - กลองวงจร ประชาชนมีความ กองชาง
ทรัพย ลดปญหาการเกิด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปด ปลอดภัย
อาชญากรรม

104 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก  - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
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ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

105 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
หมู 5 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

106 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 5 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

107 กอสรางถนนลาดยาง หมู 5 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

108 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 5 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

109 ขุดลอกคลอง/ทอระบายน้ํา หมู 5  - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบายน้ํา  - ขุดลอกคลองระบายน้ําภยในหมูบาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 คลอง ประชาชนมีความ กองชาง
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109 ขุดลอกคลอง/ทอระบายน้ํา หมู 5  - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบายน้ํา  - ขุดลอกคลองระบายน้ําภยในหมูบาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 คลอง ประชาชนมีความ กองชาง
ปองกันการเกิดน้ําทวมขัง  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ระบายน้ํา พึงพอใจ

540,000 4,670,000 5,918,500 3,700,000 4,045,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 6 บานหัวพงษ
110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 ซอย 6 350,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 6 ซอย 6 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 120 เมตร ของความ ความสะดวก
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ซอย 155,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 6 ซอยบานคุณบรรจง มีถนนสําหรับการคมนาคมได บานคุณบรรจง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม พึงพอใจ และปลอดภัย
แบบที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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โครงการ 1 ปาย

112 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยาง - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
เปนถนนลาดยางฯ หมู 6 ซอย 5 มีถนนสําหรับการคมนาคมได แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 385 เทตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพทนที่ใม พึงพอใจ และปลอดภัย
นอยกวา 1,540 ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

113 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 6  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรัปบรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอย 4 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร  หนา ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,175 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

114 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกฯ - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีตหมูที่ 6 ซอย 1 ถึง ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ของความ ความสะดวก
บาน สท.ปรีชา สุขจิต สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 300 หนา 0.05 เมตร เมตร รายละเอียด พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 320,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 6 ซอยบานคุณศรีนวล มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก
ถึงบานคุณกอย อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 138 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 6 ซอยบานคุณสุกัญญา มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 400 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

117 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บอพัก หมู 6 ซอย 1 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  จํานวน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม 130 ทอน พรอมบอพักจํานวน 10 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 140 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 6 ซอย 6 - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 6 ซอย 6 (ตอจากขอเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ตอจากของเดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 668 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

119 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
เปนถนน ค.ส.ส.หมู 6 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ยาว 171 เมตร  หรือปริมณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอย ของความ ความสะดวก
ซอยบานคุณวันนา ขาวพลับ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย กวา 855 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ พึงพอใจ และปลอดภัย

0.00-0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

120 ฝงทอระบายน้ํา คสล.   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก หมู 6 ซอย 3 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  ระยะทาง ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม รวม 130 ทอน พรอมบอพักจํานวน 10 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

121 ตีเสนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ตีเสนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ชลอความเร็วภายใน หมู 6 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ชลอความเร็ว  ในหมูบานหมูที่ 6 ของความ ความสะดวก

ปลอดภัย รายละเอียดตามี่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

122 กอสรางถนน คสล. หมู 6  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 350,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พต.ท.วิญู ฉายอรุณ ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาวประมาณ 140 เมตร ของความ ความสะดวก

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

123 กอสรางถนน คสล. หมู 6  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คุณสุชาดา ชนประเสริฐ ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาวประมาณ 100 เมตร ของความ ความสะดวก

ปลอดภัย รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

124 กอสรางถนนพูนดิน หมู 6 ซ.2  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนพูนดิน  ขนาดกวาง - - 2,000,000 2,000,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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124 กอสรางถนนพูนดิน หมู 6 ซ.2  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนพูนดิน  ขนาดกวาง - - 2,000,000 2,000,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
(ขางการไฟฟาทาเรือ) ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง  5.00 เมตร  ยาวรวมประมาณ 2,530 เมตร ของความ ความสะดวก
เชื่อม หมู 9 ปลอดภัย รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

125 ฝงทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก หมู 6 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ ระยะทางประมาณ 140 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด

126 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ไฟฟา หมู 6 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

127 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 6 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

128 กอสรางถนนลาดยาง หมู 6 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

129 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 6 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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129 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 6 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

130 ขุดลอกคลอง/ทอระบายน้ํา  - เพ่ือใหประชาชนไดมีทาง  - ขุดลอกสระเก็บน้ําและคลองระบายน้ํา - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 6 ระบายน้ํา และสะดวกแกการ  และกําจัดผักตบชวา ของความ การบรรเทา

คมนาคม  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

505,000 4,200,000 7,520,000 6,850,000 3,200,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 7 บานหนองแจง
131 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 7 ซอยบานปากา 234,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

 หมู 7 ซอยบานปากา น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ขนาดทอ Ø 0.60 เมตร จํานวน 69 ทอน พรอม ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม บอพัก จํานวน 6 บอ ระยะทาง 75 เมตร ตามแบบ พึงพอใจ ความเดือดรอน

ที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

132 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักหมู 7 ซอย 5 400,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 ซอย 5 - รานโกบอย น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ถึง รานโกบอย  โดยฝงทอ คสล. ขนาดØ 0.60 เมตร ของความ การบรรเทา
(ตอจากของเดิม) ปญหาน้ําทวม จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน

ระยะทางรวมประมาณ 140 เมตร ตามแบบที่ ทต.
กําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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กําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

133 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดØ 0.60 เมตร - 500,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 หนารานคาโกบอย น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก จํานวน 164 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 11 บอ ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม ระยะทางรวมทอพรอมมบอพัก 175 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

134 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก โดยฝงทอ - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 7 (บริเวณที่ไพลิน พุฒตาล, น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 169 ทอน พรอม ของความ การบรรเทา
คุณสุพจน  พุฒตาล) ปญหาน้ําทวม บอพัก จํานวน 11 บอ ระยะทาง 180 เมตร พึงพอใจ ความเดือดรอน

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

135 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมู 7 - 500,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 เชื่อม หมู 8 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง เชื่อมกับ หมู 8 ติดตั้งเสาไฟฟาก่ิงเดี่ยว สูง 9.00 ม. ของความ การบรรเทา

และปองกันการเกิดอาชญากรรม พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง - - 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 ซอย 6 (ซอยบานลุงอาย) มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร  ยาว 215 เมตร หรือรวมปริมาณพ้ืนที่ ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตารางเมตร  ไหลทาง พึงพอใจ และปลอดภัย
หินคลุกกวางขางละ 0.00-0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

137 ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปา  - ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค - - 500,000 - - ครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
ภายในหมูบาน หมูที่ 7 ภูมิภาคใชอยางทั่วถึง รายละเอียดตามที่ประปาภูมิภาคกําหนด น้ําประปา ตอความตองการ

138 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - - 328,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 เลียบคลองชลประทาน มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร  ยาว 570 เมตร ของความ ความสะดวก
ทั้งสองฝง อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

139 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 7 - - 300,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 (ซอยบานคุณสุชานันท มีถนนสําหรับการคมนาคมได  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 145 เมตร ของความ ความสะดวก
อาภรณไพบูลย) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

140 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 7 - - - 230,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 (ซอยบานคุณชูชีพ อุดมพวก) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

141 ขุดดินฝงทอระบายน้ําลงคลอง   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - โดยทําการขุดดินและฝงทอระบายน้ํา คสล. - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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141 ขุดดินฝงทอระบายน้ําลงคลอง   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - โดยทําการขุดดินและฝงทอระบายน้ํา คสล. - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ชลประทาน หมู 7 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ลงคลองชลประทาน โดยฝงทอ คสล. ขนาดØ 0.60 ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม เมตร จํานวน 62 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 5 บอ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ระยะทาง 67 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

142 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 พึงพอใจ ความเดือดรอน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

143 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ไฟฟา หมู 7 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

144 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 7 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

145 กอสรางถนนลาดยางฯ หมู 7 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
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ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

146 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ  หมู 7 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

147 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา หมู 7 เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด 25.00 เมตร - - 614,000 - - รอยละ ประชาชนมี กองชาง
มีน้ําประปาใชอยางเพียงพอ ความจุ 20.00 ลูกบาศกเมตร ของความ น้ําใชเพียงพอ

รายละเอียดตามที่เทศบาล/กองทุนไฟฟากําหนด พึงพอใจ

634,000 4,000,000 5,414,000 4,058,000 2,500,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 8 บานปาดิบ
148 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ  - ติดตั้งเสาไฟฟาสูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณ 500,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 8,หมู 5 ทรัพย ลดปญหาการเกิด 12 ตน และติดตั้งโคมไฟก่ิงเดี่ยว 12 ชุด ของความ การบรรเทา
อุบัติเหตุ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

149 ปรับปรุงหอนาฬิกา หมู 8 เพ่ือซอมแซมนาฬิกาใหใชงาน  - โดยทําการปรับปรุงหอนาฬิกาเปลียนตัวนาฬิกา 320,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดดู กองชาง
ใหผูสัญจรไปมาได มาสเตอร และปรับปรุงตัวหอนาฬิกา ของความ เวลาขณะสัญจร

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ปรับภูมิทัศน

150 ตีเสนจราจร หมูที่ 8 เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  - โดยตีเสนจราจรถนนลาดยางฯ พรอมปายจราจร 500,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บริเวณหนาโรงเรียนบาน ใหผูสัญจรมีความระมัดระวัง บริเวณหนาโรงเรียนบานหนองสะแก ของความ ความสะดวก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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บริเวณหนาโรงเรียนบาน ใหผูสัญจรมีความระมัดระวัง บริเวณหนาโรงเรียนบานหนองสะแก ของความ ความสะดวก
หนองสะแก ขับข่ีปลอดภัย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

151 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 8 - 500,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 8 (บริเวณบานนายเกว มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร ของความ ความสะดวก
เลียบคลองชลประทาน) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

152 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - 500,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 8 จากหอนาฬิกา มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร  พรอม พึงพอใจ และปลอดภัย
ตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

153 กอสรางถนน คสล. หมู 8 เชื่อม  เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 บริเวณบานคุณสยาม มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ของความ ความสะดวก
ถึงไร สท.สมาน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ประมาณ 500 เมตร  หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดถัย

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

154 ขยายเขตทอเมนประปาเทศบาล เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปาใช  - ขยายเขตทอเมนประปาเทศบาล - - 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง
หมู 8 อยางเพียงพอ และทั่วถึง รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ผูใชน้ํา ประปาใชอยาง

ทั่วถึง

155 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 8 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา
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หมู 8 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 พึงพอใจ ความเดือดรอน

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

156 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ไฟฟา หมู 8 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

157 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 8 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

158 กอสรางถนนลาดยางฯ หมู 8 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

159 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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159 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 8 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

1,320,000 3,000,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 9 บานหนองเสือนอก
160 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 800,000 - - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต หมู 9 ซอย 6 มีถนนสําหรับการคมนาคมได  ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ของความ ความสะดวก
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 185 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

161 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิว - 1,200,000 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 9 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 มีถนนสําหรับการคมนาคมได จราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 310 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร  พรอมตีเสนจราจร พึงพอใจ และปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

162 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด - 495,000 - - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 9 ซอย 9 มีถนนสําหรับการคมนาคมได กวาง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร  หนาเฉลี่ย ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600 พึงพอใจ และปลอดภัย
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธ

163 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.หมู 9 เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอย 2 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ ความสะดวก

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ  ระยะทาง 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

164 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 - - 500,000 500,000 300,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 9 ซอย 4 เชื่อมซอย 5 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 547 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 9 (ซอยบาน ผช.สัมฤทธิ์) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 106 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

166 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 300,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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166 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 300,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยศาลเจา ถึงโคงประปา มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 350 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

167 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 300,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยบานผูชวยดี มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 208 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือรวมปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา พึงพอใจ และปลอดภัย
832 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

168 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสามแยก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงโดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,272,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หนองเสือ ถนนแสงชูโตสายเกา มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 385 ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา พึงพอใจ และปลอดถัย
3,000 ตารางเมตร ตามที่เทศบาลกําหนด

169 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 300,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยบานคุณสุขสัน เสลาคุณ มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 80 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

170 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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170 กอสรางถนน คสล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยขางโรงแรมซินเดียร มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 180 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

171 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมบอพัก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หวาง 4.00 เมตร ยาว - - - 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 9 ซอย 2 เชื่อมซอย 1 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 80 เมตร พรอมฝงทอระบายน้ําขนาด .Ø 0.60 ของความ ความสะดวก
(บริเวณโรงฆาสัตว) อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

172 ขยายเขตทอเมนระบบประปา  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปา  - ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค 500,000 500,000 500,000 - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
ภูมิภาค หมูที่ 9 ภูมิภาคใชอยางทั่วถึง รายละเอียดตามที่ประปาภูมิภาคกําหนด ของความ การบรรเทา

พึงพอใจ ความเดือดรอน

173 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสง  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบ - - 500,000 - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
สวางหมู 9 ซอยตรงขาม CJ ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ก่ิงเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จํานวน 12 ชุด พรอม ของความ การบรรเทา

และปองกันการเกิดอาชญากรรม อุปกรณ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

174 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟา  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบ - - 500,000 - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
แสงแสวาง หมู 9 ซอย 3 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ก่ิงเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จํานวน 12 ชุด พรอม ของความ การบรรเทา

และปองกันการเกิดอาชญากรรม อุปกรณ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน
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และปองกันการเกิดอาชญากรรม อุปกรณ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

175 ฝงทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก หมู 9 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ ความสะดวก

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ  ระยะทาง 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

176 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ไฟฟา หมู 9 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

177 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

178 กอสรางถนนลาดยาง หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

179 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
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179 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู 9 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

180 ขุดลอกทอ/คลองระบายน้ํา เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู 9 - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
หมู 9 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม พึงพอใจ ความเดือดรอน

1,300,000 6,167,000 8,250,000 5,300,000 3,500,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 10 บานวังทอง
181 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 10 ซอย 3 ขนาด 500,000 - - - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง

 หมู 10 ซอย 3 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม  จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 เมตร ตามแบบ พึงพอใจ ความเดือดรอน

ที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

182 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูที่ 10 450,000 - - - - รอยละ ประชาชนมีศาลา กองชาง
ภายในหมูบาน หมูที่ 10 มีศาลาเปนที่ชุมนุม ถายทอด รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ของความ ไวใชทํากิจกรรม

ความรูหรือใชใหเกิดประโยชน. พึงพอใจ ตางไ

183 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 10 ซอย 3 ขนาด - 500,000 - - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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183 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 10 ซอย 3 ขนาด - 500,000 - - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
 หมู 10 ซอย 3 (ตอจากของเดิม) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม  จํานวน 10 บอ ระยะทางรวม 140 เมตร ตามแบบ พึงพอใจ ความเดือดรอน
ที่เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

184 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - 500,000 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 10 ซอย 4 (ขางวัดสํานักครอ) มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร ยาว 395 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,580 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

185 ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 - - 500,000 - - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
หมู 10 (ขางคลองชลประทาน) น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ระยะทาง 100 เมตร  ขนาดทอ คสล. Ø 1.00 เมตร ของความ การบรรเทา

ปญหาน้ําทวม จํานวน 6 ทอน พรอมทอลอดเหลี่ยม ตามแบบที่ พึงพอใจ ความเดือดรอน
เทศบาลกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

186 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มีถนนสําหรับการคมนาคมได ยาว 83 เมตร พรอมฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ของความ ความสะดวก
พรอมบอพัก หมู 10 อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 76 ทอน พึงพอใจ และปลอดภัย
ซอยตรงขามโรงสี พรอมบอพัก จํานวน 9 บอ ระยะทางรวมทอ

พรอมบอพัก 85 เมตร และหูชาง 2 ชุด
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

187 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง - - 312,000 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 10 ซอย 2 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร ยาว 246 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 984 ตารางเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

188 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 10 - - - 460,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 10 บานคุณเรียม มีถนนสําหรับการคมนาคมได บานคุณเรียม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 200 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนดพรอมปาย พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 - - - 840,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 10 (ซอยบานคุณวิภา) มีถนนสําหรับการคมนาคมได (ซอยบานคุณวิภา) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 350 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

190 ติดตั้งไฟฟาโคมก่ิงเดี่ยว หมู 10  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งเสาไฟฟาสูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณ - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
(สามแยก ต.วังศาลา ถึง ผูใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง จํานวน 12 ตน และติดตั้งโคมไฟก่ิงเดี่ยว 12 ชุด ของความ ความสะดวก
ต.ตะครํ้าเอน) และปองกันการเกิดอาชญากรรม รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

191 กอสรางถนน คสล. หมู 10 เชื่อม  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 - - 500,000 - - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ต.ตะครํ้าเอน(ตอจากของเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร ของความ ความสะดวก
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ต.ตะครํ้าเอน(ตอจากของเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร ของความ ความสะดวก
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

192 ซอมแซมคลองไสไก บริเวณบาน  - เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  - ปรับปรุงซอมแซมคลองไสไก - - - - 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
คุณอุดม แฝงพุฒ และระบายน้ําไดดี รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ของความ การบรรเทา

พึงพอใจ ความเดือดรอน
193 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 10  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 - - - 500,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

บานคุณสาวิตรี วันมาลี มีถนนสําหรับการคมนาคมได (ซอยบานคุณวิภา) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ของความ ความสะดวก
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 350 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

194 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิวจราจรกวาง - - - 768,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ซอยขางบานนายกรวิก เพ่ิมพูนฯ มีถนนสําหรับการคมนาคมได 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจ และปลอดภัย
เทศบาลกําหนด

195 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิวจราจรกวาง - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บานกําปน ทะลอน เชื่อม หมู 12 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก
ต.ตะครํ้าเอน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจ และปลอดภัย

เทศบาลกําหนด

196 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปา ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน - - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง
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196 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปา ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน - - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง
หมูที่ 10 บานวังทอง ใชอยางเพียงพอและสะอาด ตามที่เทศบาลกําหนด/กองทุนพัฒนาไฟฟากําหนด ผูใชน้ําประปา ประปาใชอยาง

สะอาดและทั่วถึง

197 กอสรางถนนพูนดิน  หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได กอสรางถนนพูนดิน - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
มีถนนสําหรับการคมนาคมได รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ของความ ความสะดวก

พึงพอใจ และปลอดภัย

198 ฝงทอระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก หมู 10 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอน ของความ ความสะดวก

ปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก 10 บอ  ระยะทาง 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

199 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งเสา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและ  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีไฟ กองชาง
ไฟฟา หมู 10 ใชเสนทางไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  - ชยายเขตไฟฟา รายละเอียดตามที่การไฟฟา ของความ ฟาใชอยางทั่วถึง

และปองกันการเกิดอาชญากรรม สวนภูมิภาคกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

200 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

201 กอสรางถนนลาดยาง หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
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สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

202 ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ ของความ ความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

203 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมูที่ 10   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ําหมู 10 - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ของความ การบรรเทา
ปญหาน้ําทวม ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

950,000 3,700,000 6,712,000 7,968,000 4,900,000
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

204  ปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลูกรัง / หินคลุก ภายในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ภายในเขตเทศบาล ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง เทศบาลฯ  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ของความ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย พึงพอใจ และปลอดถัย

205 ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรภายใน เพ่ือใหประชาชนและผูที่สัญจร  - ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร คลื่นชะลอความเร็ว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
เขตเทศบาล เกิดความระมัดระวังในการขับข่ี ตามจุดเสี่ยง และแยกตางๆ ภายในเขตเทศบาล ของความ ความสะดวก

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

206 ติดตั้งสัญญาณไฟ/ไฟกระพริบตาม เพ่ือใหประชาชนและผูที่สัญจร  - ติดตั้งสัญญาณไฟ/ไฟกระพริบตามจุดแยก - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ทางแยกภายในหมูบาน เกิดความระมัดระวังในการขับข่ี จุดอันตรายภายในหมูบาน ของความ ความสะดวก

ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ตามแบบที่เทศบาลกําหนดกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

207 ติดตั้งกระจกโคงภายในเขตเทศบาล เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิด  - ติดตั้งกระจกโคงตามจุดเสี่ยงตางๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
อุบัติเหตุ ภายในหมูบาน  รายละเอียดตามที่เทศบาล ของความ ความสะดวก

กําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

208 ติดตั้ง/ปรับปรุงปายชื่อซอยตางๆ เพ่ือใหผูที่สัญจรไปมารูชื่อซอย  - ติดตั้ง/ซอมแซมปายชื่อซอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ภายในหมูบานตําบลวังศาลา ภายในหมูบานของตําบลวังศาลา ภายในหมูบานตําบลวังศาลา ของความ ความสะดวก

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดถัย
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

209 ปรับปรุงระบบประปาและระบบ เพ่ือใหระบบประปาของเทศบาล  - ปรับปรุง/ซอมแซม ระบบประปา/ระบบจาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
จายน้ําประปาของประปาเทศบาล มีประสิทธิภาพในการใชงาน น้ํา / ทอเมนประปา ของประปาเทศบาล ของความ การบรรเทา

ตามความจําเปน ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

210 เงินชดเชยคากอสรางแบบปรับ  - เพ่ือจายเปนเงินชดเชย  - เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง - 100,000 100,000 100,000 100,000 องคกร งานกอสราง กองชาง
ราคาได (คา K) คางานกอสราง ตามสัญญาแบบปรับราคาได มีประสิทธิภาพ

211 กอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศนแนวริม  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน และ  - ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําแมกลอง - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง ปองกันการเกิดหนาตลื่งพัง ตลอดแนว หมู 1, 2 ,3 ,6 ของความ การเปนอยูที่ดีข้ึน

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ
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รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ

212 ขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปาใช  - ดําเนินการขยายเขต/ปรับปรุง ระบบประปา - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
ภูมิภาค ในเขตเทศบาล อยางสะอาด และเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชาชนที่ใชน้ํา ของความ การบรรเทา

ตอความตองการ ประปา ตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

213 ขยายเขตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนและผูสัญจร  - ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาบริเวณเกาะกลาง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
เกาะกลางถนนแสงชูโตสายใหม ไปมามีไฟสองสวาง และ ถนนแสชูโตสายใหม ของความ การบรรเทา
ต.วังศาลา เชื่อม ต.วังขนาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยอุดหนุนใหกับการไฟสวนภูมิภาค พึงพอใจ ความเดือดรอน
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

214 ปรับปรุงซุมทางเขาสํานักงาน เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  - ทําการปรับปรุง ซอมแซม ทาสี - 200,000 - 200,000 - รอยละ ประชาชนได กองชาง
เทศบาลตําบลวังศาลา และปรับปรุงปายใหสมพระกัยีติ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ของความ แสดงความ สํานักปลัด

พึงพอใจ จงรักภักดี

215 คาออกแบบ คาควบคุมงาน  - เพ่ือใหงานกอสรางมี  - เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงาน - 100,000 100,000 100,000 100,000 องคกร งานกอสราง กองชาง
ประสิทธิภาพ ที่จายใหแกเอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคล มีประสิทธิภาพ

ภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
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2,400,000 3,300,000 5,800,000 6,000,000 5,800,000

13,054,000 49,079,000 75,874,300 59,296,000 44,925,000รวม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เรียนรูภาษาตางประเทศสู  - เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ให  - จัดจางบุคลากรทางการศึกษามาสอน 10,000 - - - ประชาชน  ประชาชนมีทักษะ และมี งานการศึกษา
ประชาคมอาเซียน ผูเรียนมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา ภาษาตางประเทศ ความรูทางดานภาษา

ที่มีคุณภาพ และมีทักษะการใชภาษา  - จัดอบรมความรูภาษาตางประเทศ มากข้ึน
อยางถูกตอง

10,000 - - -

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สรุป รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ  - เพ่ือชวยเหลือผูยากจน ผูยากไร  - ชวยเหลือผูยากจน  ผูยากไร ผูพิการและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  ประชาชนกลุมเปาหมาย ง.พัฒนาชุมชน

หนาที่ของเทศบาล และผูดอยโอกาสที่ไดรับความเดือด  ผูดอยโอกาส  ตามความเดือดรอน ไดรับความชวยเหลือและมี สํานักปลัด
รอนจากความเปนอยู  - ชวยเหลือผูประสบภัยตามอํานาจหนาที่ ความเปนอยูที่ดีข้ึน

ของเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สรุป  รวม 1 โครงการ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
2.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนคาใชจาย   - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนของ  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริหาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียน เด็กเล็กมีพัฒนาการและ  งานการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ศพด. ไดรับอาหารกลางวันทั่วถึง สถานศึกษา (ศพด.ของเทศบาล) เชน ไดรับการพัฒนาอยางมี สํานักปลัด
คาอาหารกลางวัน,การจัดการเรียน ประสิทธิภาพ
การสอนและอ่ืนๆ ตามระเบียบ

2 คาอาหารเสริม (นม)   - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับ  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 นักเรียน เด็กเล็กมีอาหารเสริม (นม)  งานการศึกษา
ประทานอาหารเสริม (นม)อยางทั้วถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประทานเสริม (นม) สํานักปลัด

3 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - เพ่ือใหเด็กเล็กมีสถานศึกษาที่มี  - ปรับปรุงตกแตงภายในอาคาร - - 500,000 - - ศพด. เด็กเล็กกอนวัยเรียนไดรับ  งานการศึกษา
ประสิทธิภาพและเปนสถานที่นาเรียน  - ปรับภูมิทัศน กอสรางร้ัว และอ่ืนๆ ปรับปรุง ประโยชนจากศูนยพัฒนา กองชาง และ

ภายนอกอาคาร เด็กเล็ก สํานักปลัด

โครงการ วัตถุประสงคที่
งบประมาณและที่ผานมา
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ภายนอกอาคาร เด็กเล็ก สํานักปลัด

4 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กกอนวัยเรียน  - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนใหกับศูนย 80,000 - - - - นักเรียน เด็กเล็กกอนวัยเรียนมีพัฒนา งานการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมีทักษะความพรอมกอนวัยเรียน พัฒนาเด็กเล็กตําบลวังศาลา การที่ดีข้ึน
เทศบาลตําบลวังศาลา

5 พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเ  - เพ่ือสงเสริมครูผูดูแลเด็กเล็กใหมี  - ครูผูดูแลเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 - - - - ครูผูดูแล ครูผูดูแลเด็กเล็กมีการพัฒนา งานการศึกษา
เด็กเล็ก การพัฒนาความรูความสามารถ ของเทศบาลตําบลวังศาลา เด็กเล็ก ความรูความสมารถ มีทักษะ ศพด.

ทักษะทางดานการเรียนการสอนใหมี การเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธภาพ ประสิทธิภาพ

6 อบรมสงเสริมคุณธรรมและ  - เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงคานิยมใน  - สนับสนุนการจัดอบรมคดานคุณธรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียน นักเรียนไดรับการเสริมสราง งานการศึกษา
จริยธรรมใหกับเด็กเยาวชน ดานการมีคุณธรรมจริยธรรมใหกับ จริยธรรม  แกนักเรียนโรงเรียนทั้ง 4 แหง คุณธรรมจริยธรรมในการ

นักเรียน ดําเนินชีวิต
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2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
2.3 แผนงานการศึกษา (ตอ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีการ  - สงเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาดาน งานการศึกษา

พัฒนาทั้งดารางกาย อารมณ และจิตใจ แกนักเรียนโรงเรียน 4 แหง และศูนย รางกาย อารมณ และจิตใจ
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลวังศาลา ดีข้ึน

8 สนามเด็กเลนสรางปญญา  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีการ  - สรางสนามเด็กเลน  จัดซื้อเคร่ืองเลน - - 100,000 100,000 100,000 นักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาดาน งานการศึกษา
พัฒนาทั้งดารางกาย อารมณ สนาม ตามโครงการที่กําหนด รางกาย อารมณ และจิตใจ
และจิตใจ ดีข้ึน

9 สนับสนุนอาหารกลางวัน   - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียน  - สนับสนุนคาอาหารกลางวัน โรงดรียน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียน เด็กนักเรียนมีอาหาร  งานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไดรับอาหารกลางวันทั่วถึง ในสังกัด สพฐ. กลางวันรับประทานอยาง สํานักปลัด

ตามหนังสือสั่งการ ทั่งถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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ตามหนังสือสั่งการ ทั่งถึง

10 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)   - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียน   - อุดหนุนอาหารเสริม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 นักเรียน เด็กนักเรียนไดมีอาหาร  งานการศึกษา
เด็กนักเรียนของโรงเรียน ไดดื่มอาหารเสริม(นม) อยาง (นม) ใหกับนักเรียนชั้น เสริม(นม) ไดดื่มอยางทั่วถึง สํานักปลัด

ทั่วถึง อนุบาล-ป.6

11 อุดหนุนกิจกรรมดาน  - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี  - อุดหนุนใหกับโรงเรียน ทั้ง 4 แหง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นักรียน นักเรียนมีทักษะในการเรียน งานการศึกษา
การศึกษา ความรูและทักษะในการเรียน ในเขตเทศบาล  ดําเนินการตามโครงการ รู และมีศักยภาพมากข้ึน โรงเรียน 4 แหง

การสอนเพ่ิมมากข้ึน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

12 อุดหนุนการแขงขันกลุมกีฬา  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักรียน  - อุดหนุนการแขงขันกีฬา 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 นักรียน มีทักษะในการเลนกีฬา งานการศึกษา
กลุมชาววัง ใชเวลาวางในการเลนกีฬา กลุมชาววัง เกิดความสามัคคี

5,655,000 5,545,000 6,145,000 5,645,000 5,645,000สรุป  รวม 12 โครงการ
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2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมอาชีพ   - เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูใน   - ฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมหรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดมีความรูในการ ง.พัฒนาชุมชน

และสงเสริมแหลงเรียนรู การประกอบอาชีพที่มีความชํานาญ ประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมสงเสริม ประกอบอาชีพที่ถูกตองและ สํานักปลัด
ภุมิปญญาทองถ่ิน มากข้ึน ความรูตางๆ นําไปใชงานไดจริง

2 จัดตั้งศูนยการเรียนรูตามหลัก   - เพ่ือมีศูนยการเรียนรูใหประชาชน  - จัดกิจกรรม/จัดตั้งศูนยการเรียนรู 20,000 - - - - ประชาชน ประชาชนไดรับขาวสารอยางง.พัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ไดเรียนรูเศรษฐกิจพิเพียงและถายทอด ใหแกประชาชนในหมูบาน ทั่วถึงและมีความรูมากข้ึน สํานักปลัด

ความรูในชุมชน

3 สงเสริมอาชีพตามแนวหลัก   - เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูใน   - ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตามหลัก 250,000 250,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพและ ง.พัฒนาชุมชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพและดํารงชีพตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูที่สนใจ ดํารงชีพตามหลักปรัชญญา สํานักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   - นําผูนําชุมชนไปศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   - นําผูนําชุมชนไปศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงได

4 ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน - เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี  - จัดอบรมใหความรู และจัดทํากิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนรูวิธีปองกัน ง.พัฒนาชุมชน
ของครอบครัวใหดีข้ึน ตางๆ ตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัว เยาวชน การมีเพศสัมพันธและทอง สํานักปลัด

ในชุมชน กอนวัยอันควร

5 สัมพันธรัก พิทักษครอบครัว - เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี  - จัดทําโครงการสัมพันธรัก พิทักษ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัว สถาบันครอบครัวเขมแข็ง ง.พัฒนาชุมชน
ของครอบครัวใหดีข้ึน ครอบครัวใหกับเยาวชน มีความรัก สํานักปลัด

6 พัฒนาศักยภาพใหกับผูนํา  - เพ่ือสงเสริมใหผูนํามีศักยภาพ  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน - - 250,000 250,000 250,000 ผูนํา ชุมชนมีผูนําที่มีศักยภาพ ง.พัฒนาชุมชน
และกลุมตางๆ ในชุมชน สามารถสรางชุมชนใหมีความเขมอข็ง อบรมใหความรูตางๆ ชุมชน ในการพ?นาและตอยอด สํานักปลัด

และพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
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2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เทศบาลเคลื่อนที่  - เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ   - จัดใหมีการพบปะพูดคุยทั้งอยางเปน 50,000 30,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นง.พัฒนาชุมชน
แสดงความคิดเห็น และแนวทางแกไข ทางการและไมเปนทางการไปยังทุก เชิงสรางสรรคและมีสวนรวม สํานักปลัด

หมูบานรวมถึงการจัดบริการนอกสถานที่

8 อบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและไดศึกษาจาก  - จัดใหมีการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูรวม ผูรวมโครงการไดรับความรู ง.พัฒนาชุมชน
พัฒนาศักยภาพใหแกผูสูงอายุ จากประสบการณจริง มีความรูกวางไกลใหแกกลุมสูงอายุ และกลุมตางๆ โครงการ ที่กวางไกลจากประสบการณ สํานักปลัด
และกลุมตางๆ

9 เยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ  - เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ  - จัดกิจกรรมตางๆ ในการบริการ สงเสริม 50,000 - - - - ผูรวม ผูรวมโครงการไดรับการ ง.พัฒนาชุมชน
และผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูทุพพลภาพ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ผูพิการ และ โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สํานักปลัด

ผูทุพพลภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 99

ผูทุพพลภาพ

10 ศูนยสามวัย สายใยรัก  - เพ่ือใหหสังคมตระหนักถึงความ  - จัดตั้งศูนยการเรียนรู  การพัฒนา - - 30,000 30,000 30,000 ชุมชน ครอบครัวมีความรัก ง.พัฒนาชุมชน
แหงครอบครัว สําคัญของสถาบันครอบครัว ใหมี คุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว ความอบอุน และมีคุณภาพ ชุมชน

สวนรวมในการดูแลเด็ก เยาวชน ชีวิตที่ดีข้ึน
และผูสูงอายุ

770,000 680,000 700,000 700,000 700,000สรุป รวม 10 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 99



2.5 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ควบคุมและปองกันโรค  - เพ่ือปองกันโนคพิษสุนัขบา ที่มักจะ  - จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  ประชาชนไมปวยเปน กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบา เกิดข้ึนในฤดูรอนแกสุนัขบานและ ใหเพียงพอกับประชากรสุนัข/แมว โรคพิษสุนัขบา และสิ่งแวดลอม

สุนัขจรจัด

2 ควบคุมและปองกันโรคไขเลือด  - เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการ  - จัดซื้อทรายอะเบทแจกประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ประชาชนไมปวยเปน กองสาธารณสุข
ออก ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  - จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควันฉีดในพ้ืนที่ โรคไขเลือดออก และสิ่งแวดลอม

 - จัดรณรงคใหความรูเก่ียวโรค
    ไขเลือดออก

3  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ในพ้ืนที่  - จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแก อาสา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุข
 สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) สมัครสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 10 หมูบาน และสิ่งแวดลอม

โครงการ วัตถุประสงคที่
งบประมาณและที่ผานมา

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 100

4 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ  - เพ่ือยกระดับสถานีอนามัยใหเปน  - จัดซื้อครุภัณฑตางๆ และดําเนินการ 1,293,000 2,850,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี กองสาธารณสุข
การใหบริการของสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพที่มีศักยภาพคลอบคลุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ตอบสนองความตองการ และสิ่งแวดลอม

ทุกๆดานในการใหบริการประชาชน ของประชาชนไดทั่วถึง

5 สํารวจขอมูลจํานวนสัตว  - เพ่ือทําการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  - ดําเนินการสํารวจตัวละ 6 บาทตอป 13,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ประชาชน ประชาชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุข
และข้ึนทะเบียนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตวสุนัข/แมว ปละ 2 คร้ัง รายละเอียดตามโครงการฯ พิษสุนัขบา และสิ่งแวดลอม

ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  - เพ่ือยกระดับสถานีอนามัยใหเปน  - ดําเนินการตามโครงการเพ่ือสนับสนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี กองสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพการ ศูนยสุขภาพที่มีศักยภาพคลอบคลุม การใหบริการดานสาธารณสุขฯ ตอบสนองความตองการ และสิ่งแวดลอม
ใหบริการดานสาธารณสุข ทุกๆดานในการใหบริการประชาชน ของประชาชนไดทั่วถึง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 100



2.5 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรค  - เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง  - ตรวจคัดกรองโรคขอเขาเสื่อม - - 35,000 35,000 35,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี กองสาธารณสุข
ขอเขาเสื่อมและการบริหาร ประเมินความเสี่ยงโรคขอเขาเสื่อม  - อบรมใหความรูตางๆ ตอบสนองความตองการ และสิ่งแวดลอม
ขอเขา และไดรับความรูเก่ียวกับการปองกัน ของประชาชนไดทั่วถึง

หรือชะลอโรคขอเขาเสื่อม

8 พระราชดําริดานสาธารณสุข  - เพ่ือสงเสริมการดําเนินงาน  - สนับสนุนการจัดทําโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนสามารถนํา กองสาธารณสุข
โครงการพระราชดําริดาน พระราชดําริดานสาธารณสุข โครงการพะรราชดําริมา และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข ปรับใชใหเกิดประโยชน

9 คาใชจายในการกักสัตวและจัด  - เพ่ือใหการชวยเหลือสัตวจรจัด  - สนับสนุนคาอาหาร คาทําหมัน - - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความเปนอยู กองสาธารณสุข
สวัสดิภาพสัตว ใหมีชีวิตที่ดีและมีปลอดภัยตอ คาเวชกรรม ใกกับสัตว ตามระเบียบฯ ที่ดี และสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 101

สวัสดิภาพสัตว ใหมีชีวิตที่ดีและมีปลอดภัยตอ คาเวชกรรม ใกกับสัตว ตามระเบียบฯ ที่ดี และสิ่งแวดลอม
ประชาชน

3,006,000 4,572,000 3,777,000 3,777,000 3,777,000สรุป  รวม 9 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 101



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดการแขงขันกีฬาทองถ่ิน  - เพ่ือสรางความรักความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  - ประชาชนในตําบลไดมี งานการศึกษา

สัมพันธตานยาเสพติด ในชุมชน ประเภทตางๆ ใหกับประชาชนตําบล ในพ้ืนที่ ความรักความสามัคคี
วังศาลา

2 สนับสนุนการจัดการกิจกรรม  - เพือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน  - สนับสนุนงบประมาณ หรือ สนับสนุน - - 60,000 60,000 60,000 ประชาชน  - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัดฯ
ดานกีฬาและนันทนาการ เลนกีฬาใหมีสุขภาพพลามัยแข็งแรง การจัดกิจกรรมใหกับหนวยงาน องคกร มีความสามัคคี

 - เสริมสรางความรักความสามัคคี ที่เสนอของบประมาณ
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 102

150,000 150,000 210,000 210,000 210,000 รวม    จํานวน 2 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 102



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   - เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนอายุ   - ประชาชนอายุ 60 ปข้ึนไปไดรับเบี้ย 15,360,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จํานวน ประชาชนที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ง.พัฒนาชุมชน

60 ปข้ึนไปไดรับเบี้ยสําหรับยังชีพ ยังชีพ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ผูสูงอายุ และใชในการดํารงชีพที่ดีข้ึน สํานักปลัด
ตามระเบียบที่กําหนด

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ   - เพ่ือสนับสนุนใหผูที่พิการไดรับ   - ประชาชนที่เขาเกณฑของผูพิการได 2,000,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวน ประชาชนที่พิการไดรับเบี้ย ง.พัฒนาชุมชน
เบี้ยยังชีพเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน รับเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท/คน/เดือน ผูพิการ ยังชีพใหสามารถดํารงชีพ สํานักปลัด

ตามระเบียบที่กําหนด ที่ดีข้ึน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพ่ือสนับสนุนใหผูปวยเอดสไดรับ  - ประชาชนผูปวยเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพ 140,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน ประชาชนผูปวยเอดสไดรับ ง.พัฒนาชุมชน
เบี้ยยังชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี รายละ 500 บาท/คน/เดือน ผูปวยเอดสเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง สํานักปลัด

ตามระเบียบที่กําหนด

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
2.7 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 103

ตามระเบียบที่กําหนด

17,500,000 18,950,000 18,950,000 18,950,000 18,950,000 รวม    จํานวน 3 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุ   - เพ่ือปองกันภัยทางถนนในชวง   - ตั้งจุดสกัดและจุดบริการประชาชนใน 70,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน อุบัติเหตุในชวงเทศกาล สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เทศกาลตาง ๆ ที่มีวันหยุดยาวและ ชวงเทศกาลตาง ๆ ในบริเวณที่มีรถสัญจร ลดลง สภ.ทามวง
เพ่ือความปลอดภัย มากเพ่ือเปนจุดพักใหประชาชน

2 สรางวินัยจราจรขับข่ีปลอดภัยให   - เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนไดรับ   - อบรมภาคปฏิบัติในการใชสัญญาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนและเยาวชนมีความ สํานักปลัด
แกประชาชนและเยาวชน ความรูเก่ียวกับกฎจราจร ตางๆกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ รูความเขาใจในกฎจราจร สภ.ทามวง

3 เสริมสรางและพัฒนาความรูใหแก  - เพ่ือใหสมาชิก อปพร. มีความรู  - จัดฝกอบรมใหความรู  ทั้งภาคทฤษฎี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.  อปพร. มีความรู และทักษะ งานปองกันฯ
สมาชิก อปพร. เขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และปฏิบัติใหแกสมาชิก  อปพร. ในการปฏิบัติงานจริง  สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและปลอดภัย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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สมาชิก อปพร. เขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และปฏิบัติใหแกสมาชิก  อปพร. ในการปฏิบัติงานจริง  สํานักปลัด

4 เสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน  - เพ่ือใหชุมชน/หมูบานมีความพรอม  - ดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน/ ชุมชน/หมูบานมีความพรอม สนง.ปองกันฯ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดการสาธารณภัย และสราง ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ หมูบาน ในการปองกันภัยพิบัติ งานปองกันฯ

เครือขายในการปองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย เกิดเครือขายปองกันและ
สาธารณภัยระดับชุมชน/หมูบาน บรรเทาสาธารณภัย

5 ติดตั้งกลองวงจรปด   - เพ่ือปองกันการเกิดอาชญากรรม  - ติดตั้งกลองวงจรปด 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน สามารถปอกงันการเกิด สํานักปลัด
ภายในเขตเทศบาล และสามารถตรวจสอบไดเมื่อปญหา รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด อาชญากรรม และติดตาม กองชาง

อาชกญากรรมหรืออุบัติเหตุทางถนน ปญหา/อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน

310,000 680,000 680,000 680,000 680,000สรุป  รวม 5 โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝกอบรมใหความรูเพ่ือปองกันภัย  - เพ่ือปลุกจิตสํานึกของเด็กและ  - จัดทําโครงการเขามาสอนเด็กนักเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียน  - เด็กนักเรียนมีความรู สํานักปลัด

ใหแกเยาวชนและเด็กนักเรียน เยาวชนใหมีความรูความเขาใจ ใหความรูเร่ืองยาเสพติด และศึกษาดูงาน และมีภูมิคุมกันตานยาเสพติด ง.พัฒนาชุมชน
(D.A.R.E) และตระหนักถึงภัยยาเสพติด และ นอกสถานที่ สภอ.ทามวง

สรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด

2 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกัน  - เพ่ือเปนการสนับสนุนการ  - ใหการสนับสนุนตามโครงการปองกัน 40,000 40,000 - - - ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน
และปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานของทุกภาคสวนใหมี และแกไขปญหายาเสพติด ระวังและการแกปญหา  สํานักปลัด
อําเภอทามวง ระบบการจัดการกับปญหา โดยอุดหนุนใหกับศูนยปฏิบัติการปองกันฯ ยาเสพติดในสังคม อ.ทามวง

ยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ อําเภอทามวง

3 ฝกอบรมสมาชิกอาสารักษา  - เพ่ือใหประชาชนแสดงความ  - อุดหนุนงบประมาณ - 10,000 - - - ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและปลอดภัย
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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3 ฝกอบรมสมาชิกอาสารักษา  - เพ่ือใหประชาชนแสดงความ  - อุดหนุนงบประมาณ - 10,000 - - - ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน
ดินแดน ประเภทสํารอง ความรักชาติ ตามโครงการที่เสนอขอ ระวังและการแกปญหา  สํานักปลัด

ยาเสพติดในสังคม

4 จัดอบรมเยาวชนกลุมเสี่ยง  - เพ่ือเปนการสนับสนุนการ  - อุดหนุนงบประมาณ - 15,000 - - - ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน
ตานภันยาเสพติด ลดปญหายาเสพติด ยาเสพติดในสังคม

5 อบรมผูประสานพลังแผนดินเอา  - เพ่ือเปนการสนับสนุนการ  - อุดหนุนงบประมาณ - 15,000 - - - ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน
ชนะยาเสพติด ปฏิบัติงานของทุกภาคสวนเพ่ือ ตามโครงการที่เสนอขอ ระวังและการแกปญหา  สํานักปลัด

ลดปญหายาเสพติด ยาเสพติดในสังคม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  - เพ่ือเปนการสงเสริมผูนําในชุมชน  - อุดหนุนงบประมาณ - 10,000 - - - ประชาชน ผูนําชุมชนการพัฒนาชุมชน ง.พัฒนาชุมชน

ใหมีประสิทธิภาพ ตามโครงการที่เสนอขอ อยางเขมแข็ง  สํานักปลัด

7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผน  - เพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนใหมี  - อุดหนุนงบประมาณ - 10,000 - - - ประชาชน เกิดการบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด
พัฒนาหมูบานและตําบล ประสิทธิภาพ ตามโครงการที่เสนอขอ กับหนวยงานและองคกรอ่ืน เทศบาล

8 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  - เพ่ือเปนการสนับสนุนการ  - ใหการสนับสนุนตามโครงการปองกัน - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน  ประชาชนไดรับการเฝา ง.พัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานของทุกภาคสวนใหมี และแกไขปญหายาเสพติด ระวังและการแกปญหา  สํานักปลัด
ระบบการจัดการกับปญหา โดยอุดหนุนใหอําเภอทามวง ยาเสพติดในสังคม อ.ทามวง
ยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและปลอดภัย
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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9 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ  - เพ่ือเปนศูนยกลางในการชวย  - อุดหนุนงบประมาณ - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เกิดการบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด
ชวยเหลือประชาชนของ อปท. เหลือประชาชนของอําเภอทามวง ตามโครงการที่เสนอขอ กับหนวยงานและองคกรอ่ืน อ.ทามวง

100,000 190,000 130,000 130,000 130,000สรุป  รวม 9 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามแตลักษณ และการทองเที่ยงคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  - เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับ  - จัดอบรมใหความรู  จัดกิจกรรม 100,000 - - - - ประชาชน ประชาชนมีความรูและรวม กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรและ อนุรักษสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

2 คัดแยกขยะในชุมชน  - เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการคัด  - จัดอบรมใหแกประชาชนในชุมชน 200,000 200,000 - - - ประชาชน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง กองสาธารณสุข
แยกขยะในชุมชน ใหความรูในการคัดแยกขยะ นักเรียน และสิ่งแวดลอม
 - เพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  - จัดซื้ออวัสดุอุปกรณ ถังคัดแยก

3 วังศาลาสีเขียว  - เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  - จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ชุมชนมีพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน กองสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว ส่ิงแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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3 วังศาลาสีเขียว  - เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  - จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ชุมชนมีพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน กองสาธารณสุข
มีสิ่งแวดลอมที่ดี นาอยู ภายในเขตเทศบาล และสิ่งแวดลอม

4 อนุรักษลุมแมน้ําแมกลอง  - เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเห็น  - จัดอบรมใหความรูและจัดกิจกรรม 100,000 - - - - ประชาชน แมน้ําแมกลองมีคุณภาพน้ําที่ดี กองสาธารณสุข
คุณคาในการใชน้ํา และรักษาคุณภาพ  - รณรงคการอนุรักษแมน้ําแมกลอง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดลอม
น้ําในแมน้ําแมกลอง

5 รณรงคประหยัดทรัพยากรน้ํา  - เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเห็น  - จัดอบรมใหความรู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา กองสาธารณสุข
คุณคาในการใชน้ําอยางประหยัด  - จัดใหมีมาตรการประหยัดน้ํา ลดลง และสิ่งแวดลอม

420,000 220,000 20,000 20,000 20,000สรุป รวม 5 โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คัดแยกขยะในชุมชน  - เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการคัด  - จัดอบรมใหแกประชาชนในชุมชน - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง กองสาธารณสุข

แยกขยะในชุมชน ใหความรูในการคัดแยกขยะ นักเรียน และสิ่งแวดลอม
 - เพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  - จัดซื้ออวัสดุอุปกรณ ถังคัดแยก

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว ส่ิงแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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- - 200,000 200,000 200,000 รวม    จํานวน 1 โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 งานประเพณีสําคัญทาง   - เพ่ืออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย   - จัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนไดอนุรักษ และรวม 1. เทศบาล

ศาสนา สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมและ โดยการบูรณาการกับทุกสวนราชการ ในพ้ืนที่ งานประเพณีสําคัญของไทย 2. สถานศึกษา
สืบสานวัฒนธรรมไทย เชน โครงการแหเทียนพรรษา ฯลฯ 3. วัด

2 วันลอยกระทง  - เพ่ืออนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย  - จัดกิจกรรมตามโครงการวันลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - ประชาชนในตําบลได งานการศึกษา
กระทง ในพ้ืนที่  รวมงานประเพณี  สํานักปลัดฯ

3  วันสงกรานต  - เพ่ืออนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย  - จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - ประชาชนในตําบลได งานการศึกษา
วันสงกรานต และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ในพ้ืนที่  รวมงานประเพณี  สํานักปลัดฯ

งบประมาณและที่ผานมา

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รวม    จํานวน 3 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข  สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  - สงเสริมบทบาทความเปนผูนําชุมชน  - สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวม สํานักปลัด
และประชาชนในการแสดงความจงรัก จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ในการแสดงความจงรัก
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ภักดีและปกปองสถาบัน

2 จัดงานราชพิธีและวันสําคัญ  - เพ่ือใหประชาชนแสดงความ  - จัดกิจกรรมงานราชพิธี / เทิดพระกียรติ 500,000 600,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักภักดี สํานักปลัด
ของชาติ จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย จัดนิทรรสการวันสําคัญของชาติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย

หรือตามหนังสือสั่งการ

3 วันคลายวันพระราชสมภพ  - เพ่ือใหประชาชนนอมสํานึกในพระ  - จัดกิจกรรมในวันสําคัญของไทย 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักภักดี  สํานักปลัด
ของพระบาทสมเด็จพระบรม มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรัก เชน วันพอแหงชาติ  วันชาติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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3 วันคลายวันพระราชสมภพ  - เพ่ือใหประชาชนนอมสํานึกในพระ  - จัดกิจกรรมในวันสําคัญของไทย 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักภักดี  สํานักปลัด
ของพระบาทสมเด็จพระบรม มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรัก เชน วันพอแหงชาติ  วันชาติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย
ชนกาธิเบศร หรือวันพอ ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย วันคลายวันพระราชสมภพของพระบาท
แหงชาติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

4 วันแมแหงชาติ  - เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอ  - จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ  เชน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักภักดี  สํานักปลัด
สถาบันพระมหากษัตริย จัดทํานิทรรศการ ลงนามถวายพระพร ตอสถาบันพระมหากษัตริย

จุดเทียนชัย

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอ  - จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ  เชน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวม สํานักปลัด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- สถาบันพระมหากษัตริย จัดทํานิทรรศการ ลงนามถวายพระพร ในการแสดงความจงรัก
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา- จุดเทียนชัย ภักดีและปกปองสถาบัน
ลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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5.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมในวันสําคัญ  เชน จัด - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนไดมีสวนรวมใน สํานักปลัด
สมเด็จพระนางเจาฯ ตอสถาบันพระมหากษัตริย นิทรรศการ  ลงนามถวายพระพร จุด การแสดงความจงรักภักดี
พระบรมราชินี เทียนชัย  หรือตามหนังสื้อสั่งการ ตอสถาบันพรมหากษัตริย

7 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ   - เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและไดศึกษาจาก  - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูรวม ผูรวมโครงการไดรับความรู สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพ และสงเสริม ประสบการณจริงมีความรูที่กวางไกล ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน โครงการ ที่กวางไกลจากประสบการณ เทศบาล
คุณธรรมจริยธรรมใหแก และพนักงานจาง จริง
ผูบริหาร สท. พนักงาน
 และพนักงานจาง

8 จัดการองคกรแหงการเรียนรู  - เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในการ  - สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ิมความรู 15,000 - - - - บุคลากร บุคลากรขององคกรสามารถ สํานักปลัด

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม

ที่ โครงการ
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8 จัดการองคกรแหงการเรียนรู  - เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในการ  - สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ิมความรู 15,000 - - - - บุคลากร บุคลากรขององคกรสามารถ สํานักปลัด
 ในการทํางานของพนักงานเทศบาล ใหกับพนักงานเทศบาล, พนักงานงานจาง นําความรูที่ไดรับมาใช เทศบาล
 และสมาชิกสภาฯ และสมาชิกสภาฯ พัฒนาการปฏิบัติงาน

9 ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบงานและ  - พัฒนาระบบงานและสงอบรมพัฒนา 605,000 220,000 220,000 220,000 220,000 องคกร องคกรมีแผนที่ภาษี และ กองคลัง
และทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บรายได เกิดความเปนธรรมในการเก็บภาษี ประสิทธิภาพ

10 การจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน  - เพ่ือใหประชาชนไดใชสิทธิตาม  - จัดการเลือกตั้งทองถ่ินตามที่ 300,000 500,000 1,000,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนใชสิทธิระบอบ สํานักปลัด
ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง กฎหมายกําหนด ประชาธิปไตย
ทองถ่ิน
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5.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 จัดการประชุมประชาคม  - เพ่ือใหมีแผนพัฒนาที่เหมาะสม  - บูรณาการจัดประชาคมหมูบานรวมกับ 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนแสดงความคิดเห็น ง.พัฒนาฯ
ถูกตอง สะทอนปญหาและความตอง  หมูบานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาล  และมีสวนรวมในการสะทอน งานแผน
การของประชาชนในพ้ืนที่  - จัดประชาคมตําบล คณะกรรมการตางๆ ปญหาและความตองการ  สํานักปลัด

12  สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  - เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในทุกชุมชน/  - สนับสนุนการจัดทํา ทบทวนปรับปรุง 5,000 - - - - ชุมชน  แผนชุมชนของทุกแหงที่มา ง.พัฒนาฯ
หมูบานไดมีสวนรวมในการจัดทํา แผนชุมชน/ สนับสนุนการสรางเครือขาย  จากการมีสวนรวมที่แท งานแผน
แผนชุมชน ความรวมมือภาคประชาชน  จริงของประชาชน  สํานักปลัด

13 ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน  - เพ่ือใหประชาชนไดมีชองทางใน  - เปดชองทางการรับเร่ืองรองเรียน 5,000 - - - - ประชาชน  ประชาชนมีชองทางในการ  สํานักปลัด
การแสดงความคิดเห็นหรือขอสงสัย ผานทางชองทางตางๆ  รองเรียน
ในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม

งบประมาณและที่ผานมา
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14  วันเทศบาล  - เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและสมาชิกฯ  - ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงาน  พนักงานและสมาชิกฯ  สํานักปลัด
ไดระลึกในวันสําคัญของเทศบาล ไดทํากิจกรรมรวมกัน

15 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือใหประชาชนแสดงความ  - อุดหนุนจัดกิจกรรมงานราชพิธี 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรัก สํานักปลัด
งานราชพิธี วันสําคัญของชาติ จงรักภักดีตอสถาบัน งานวันสําคัญตางๆของชาติ ภักดีตอสถาบัน อ.ทามวง
และกิจกรรมตามนโยบาย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

16 สนับสนุนการจัดงานเทิดพระ  - เพ่ือเทิดระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร  - อุดหนุนงบประมาณ 40,000 - - - - ประชาชน ประชาชนมีความจงรัก สํานักปลัด
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรฯ และสนับสนุนการทองเที่ยวแบบ ตามโครงการที่เสนอขอ ภักดีตอสถาบัน

บูรณาการของ จ.กาญจนบุรี พระมหากษัตริย
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5.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 สงเสริมการปฏิบัติงานแบบ   - เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานรวม   - อุดหนุนการดําเนินงานรวม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อปท. เกิดการบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด
บูรณาการรวมกับองคกรอ่ืน กับหนวยงานอ่ืนแบบบูรณาการเพ่ือ กับองคกรอ่ืนหรืออุดหนุนให กับหนวยงานและองคกรอ่ืน

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หนวยงานราขการอ่ืนตาม
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล

17  อุดหนุนการดําเนินงานของ  - เพ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกข  - อุดหนุนการดําเนินงานตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ  ประชาชนกลุมเปาหมาย ง.พัฒนาฯ
 เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ผูประสบภัยพิบัติ ผูยากไร โครงการภารกิจของเหลากาชาด ไดรับความชวยเหลือและมี กาชาด

 ผูพิการและผูดอยโอกาสให จังหวัดกาญจนบุรี สภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน จ.กาญฯ
สามารถดํารงชีพอยูไดในสังคม

18 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร  - เพ่ือใหการดําเนการจัดซื้อ  - อุดหนุนงบประมาณ 30,000 - - - - อปท.  - เปนศูนยกลางในการ กองคลัง

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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18 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร  - เพ่ือใหการดําเนการจัดซื้อ  - อุดหนุนงบประมาณ 30,000 - - - - อปท.  - เปนศูนยกลางในการ กองคลัง
จัดซื้อจัดจาง ของ อปท. จัดจางของเกิดความสะดวก ตามโครงการที่เสนอขอ ติดตอสื่อสารการจัดซื้อจาง

รวดเร็วและโปรงใส

19 พัฒนาสูความเปนเลิศดานการ  - เพ่ือสงเสริมการบริการสูความ  - อุดหนุนงบประมาณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เกิดการบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด
ใหบริการของสํานักทะเบียน เปนเลิศ ตามโครงการที่เสนอขอ กับหนวยงานและองคกรอ่ืน อ.ทามวง
อําเภอทามวง

2,256,000 2,111,000 2,211,000 1,711,000 1,711,000สรุป  รวม 19 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปุรงถนนลาดยางฯ หมู 1 ซอย 2 - 2,812,000 2,700,000 - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 1 ซอย 2 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวางเฉลี่ย 5-6.00 เมตร ยาว 1,280 ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เมตร หรือไหลตามสภาพพ้ืนที่ และปลอดภัย
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

ผ.02 / 1

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลวังศาลา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน
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รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 2,024,000 500,000 1,000,000 - 1,000,000 ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 1 ซอย 1 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม ลาดยางฯ ความสะดวก
เชื่อม ต.วังขนาย อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  420 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย

3 กอสรางสะพาน คสล. หมู 1  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 2,000,000 2,000,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
(เสนหลังวัดวังศาลา) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดกวาง   ยาว ของความ ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ และปลอดภัย
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,300,000 2,088,000 2,176,000 2,176,000 - ถนนลาดยางฯประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 2 ซอย 3 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม ความสะดวก
เชื่อม ต.ทาตะครอ อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 1,230 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย

5 ขุดลอกสระเก็บน้ํา/คลองระบายน้ํา  - เพ่ือใหประชาชนไดมีทาง  - ขุดลอกสระเก็บน้ําและคลองระบายน้ํา - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
หมูที่ 2 ระบายน้ํา และสะดวกแกการ  และกําจัดผักตบชวา ของความ การบรรเทา

และบําบัดน้ําเสียในชุมชน  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด พึงพอใจ ความเดือดรอน

6 ขุดลอกคลองระบายน้ําพรอม  - เพ่ือระบายน้ําทวมขังในพนที่ ขุดลอกคลองระบายน้ําพรอมคลองดาดคอนกรีต - - - 2,000,000 - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
คลองดาดคอนกรีต ชุมชน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ของความ การบรรเทา
หมู 2 พึงพอใจ ความเดือดรอน
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หมู 2 พึงพอใจ ความเดือดรอน

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝงทอ - 6,385,000 6,500,000 - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมฝงทอระบายน้ําและบอพัก มีถนนสําหรับการคมนาคมได ระยายน้ําและบอพักกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,110 ถนน คสล. ความสะดวก
หมู 3 ซอย 3 เชื่อม ต.ตะครํ้าเอน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา และทอ และปลอดภัย

5,550 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ระบายน้ํา
0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ พรอม
ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดØ 0.60 เมตร
จํานวน 1,030 ทอน พรอมบอพักจํานวน 80 บอ
ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก 1,110เมตร
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

8 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมฝงทอ   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมฝงทอระบายน้ํา - 10,499,000 11,402,000 - - ถนน คสล. ประชาชนไดรับ กองชาง
ระบายน้ําพรอมบอพักหมู 3 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก หมู 3 ซอย 2 เชื่อม ต.ตะครํ้าเอน โดย ความสะดวก
ซอย 2 เชื่อม ต.ตะครํ้าเอน ปญหาน้ําทวม กอสรางถนน คสล. ระยะทาง 1,929 เมตร และปลอดภัย

ขนาดทอ คสล. Ø 0.60,0.80เมตร จํานวน
1,770 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 160 บอ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 4 - 16,732,000 - - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
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10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 3,276,000 3,276,000 3,276,000 3,276,000 3,276,000 ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 4, หมู 9 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง หมู 4,หมู 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,040 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

11 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก - - 6,302,000 6,302,000 รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
หมู 4 ,หมู 9 เชื่อมถนนแสงชูโต น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ของความ การบรรเทา
สายเกา-สายใหม ปญหาน้ําทวม พึงพอใจ ความเดือดรอน
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 แนวเขต 4,950,000 4,966,000 - - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 5 แนวเขตติดตอตําบล มีถนนสําหรับการคมนาคมได ติดตอ ต.ตะครํ้าเอน ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 ลาดยางฯ ความสะดวก
ตะครํ้าเอน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

13 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปุรงถนนลาดยางฯ หมู 5 ซอย 1 - 5,725,000 - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 5 ซอย 1 ถึงซอย 4 ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ถึงซอย 4 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,280 เมตร หรือไหลตามสภาพพ้ืนที่ และปลอดภัย
ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด

14 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร - - 1,600,000 - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
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14 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร - - 1,600,000 - - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 5 ซอย 4 - แยก ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง ยาว 850 เมตร ไหลขางละ 0.50 เมตร หรือ ลาดยางฯ ความสะดวก
จากซอย 3 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ไหลตามสภาพพ้ืนที่ โดยปูยาง แอสฟลทติก และปลอดภัย

คอนกรีตเสริมผิวจราจร  รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 - 7,171,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 6 ซอย 3 มีถนนสําหรับการคมนาคมได ซอย 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ถนน คสล. ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาวประมาณ 2,000 เมตร และปลอดภัย
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 - - 7,835,000 7,835,000 - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 6 ซอย 2 (ขางการไฟฟาทาเรือ มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,530 ถนน คสล. ความสะดวก
ถึง ถนนแสงชูโตสายใหม เชื่อม อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
ต.ตะครํ้าเอน)

17 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมู 6 ซอย 6  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,600,000 - - ถนน ค.ส.ล. ครัวเรือนไดรับ กองชาง
(ตอจากของเดิม) มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 668 ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย

18 กอสรางคลองดาดคอนกรีต  - เพ่ือระบายน้ําทวมขังจาก  - กอสรางคลองดาดคอนกรีต ระยะทาง - - - 5,000,000 5,000,000 คลองดาด ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมู 7 ถึง หมู 5 ถึงคลองทาสาร หมู 7 และ หมู 5 ประชาชน ยาวประมาณ 5,500 เมตร คอนกรีต ความสะดวก
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 หมู 7 ถึง หมู 5 ถึงคลองทาสาร หมู 7 และ หมู 5 ประชาชน ยาวประมาณ 5,500 เมตร คอนกรีต ความสะดวก
บางปลา เชื่อม ต.ตะครํ้าเอน ไดรับการบรรรเทาความเดือดรอน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก - 3,244,000 4,066,000 4,066,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 7 เชื่อม หมู 4 ต.วังขนาย มีถนนสําหรับการคมนาคมได ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด และปลอดภัย
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 ถนนสาย 3,900,000 - - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 8 สายคลองชลประทาน มีถนนสําหรับการคมนาคมได คลองชลประทาน เชื่อมตําบลทุงทองขนาดผิวจราจร ถนน คสล. ความสะดวก
เชื่อมตําบลทุงทอง อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ตามแบบที่ และปลอดภัย

เทศบาลกําหนด

21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ชวง 9,679,500 - - - 10,000,000 ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 8 ถึง เชื่อม มีถนนสําหรับการคมนาคมได หมู 8,หมู 10 เชื่อม ต.ดอนเจดีย ขนาดผิวจราจร ลาดยางฯ ความสะดวก
ต.ดอนเจดีย อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร ตามแบบที่ และปลอดภัย
(รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016) เทศบาลกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

(รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016)
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22 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5.00 - - 4,000,000 - ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 8 เชื่อม ต.ทุงทอง ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง เมตร ยาวประมาณ 2,050 เมตร หนา ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 0.05 เมตร  พรอมตีเสนจราจร และปลอดภัย
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

23 ปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดมี  - ปรับปุรงถนนลาดยางฯ ขนาดกวางเฉลี่ย - - - 3,200,000 ถนน ประชาชนไดรับ กองชาง
คอนกรีต หมู 9 ซอย 4 เชื่อม ถนนสําหรับการคมนาคมไดอยาง 5.00-6.00 เมตร  ยาวประมาณ 1,500 เมตร ลาดยางฯ ความสะดวก
หมู 6 ซอย 4 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย  ไหลขางละ 0.50 เมตร  หรือไหลทางตามสภาพ และปลอดภัย

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 - - 1,780,000 - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 9 (ซอยรวมใจ) มีถนนสําหรับการคมนาคมได  ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ถนน คสล. ความสะดวก

อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ยาว 568 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย
รายละเอียดตามที่กําหนด

25 ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยฝงทอ - - - 4,900,000 ครัวเรือนได
หมูที่ 9 เลียบถนนแสงชูโต น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ระยะทาง 700 เมตร ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร รับการบรรเทา
(ตอจากของเดิม)(คอกหม)ู ปญหาน้ําทวม จํานวน 124 ทอน พรอมบอพักจํานวน 11 บอ ความเดือดรอน

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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26 ฝงทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก 3,812,000 - - - - ทอระบาย ครัวเรือนได กองชาง
หมู 10 ซอย 4 - ซอย 1 น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก โดยฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 928 น้ํา รับการบรรเทา
เชื่อมตําบลตะครํ้าเอน ปญหาน้ําทวม ทอน พรอมบอพัก จํานวน 72 บอ ระยะทางรวม ความเดือดรอน

ทอพรอมบอพัก 1,000 เมตร
ตามที่เทศบาลกําหนด

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 10,807,500 - - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 10 สายคันคลองชลประทาน มีถนนสําหรับการคมนาคมได สายคันคลองชลประทาน ขนาดกวาง 5.00 ถนน คสล. ความสะดวก
(เชื่อมระหวาง ต.วังศาลากับ อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย
ต.ทุงทอง)  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 - 1,899,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง
หมู 10 สายคันคลองชลประทาน มีถนนสําหรับการคมนาคมได สายคันคลองชลประทาน ขนาดกวาง 5.00 ถนน คสล. ความสะดวก
เชื่อมตําบลตะครํ้าเอน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

 ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู 10 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานได  - โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิวจราจรกวาง - - - 2,200,000 2,200,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
บานกําปน ทะลอน เชื่อม หมู 12 มีถนนสําหรับการคมนาคมได 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก
ต.ตะครํ้าเอน อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบที่ พึงพอใจ และปลอดภัย

เทศบาลกําหนด

30 ขุดลอกและฝงทอระบายน้ํา   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกและฝงทอคลองระบายน้ํา/Box Culverts - - - 2,000,000 - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
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30 ขุดลอกและฝงทอระบายน้ํา   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกและฝงทอคลองระบายน้ํา/Box Culverts - - - 2,000,000 - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
(แนวเขตชลประทานสายใหญ น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก (แนวเขตคลองชลประทานสายใหญฝงซาย) ของความ การบรรเทา
ฝงซาย) โดยขุดลอกและฝงทอ คสล.Ø 0.80 เมตร ระยะทาง พึงพอใจ ความเดือดรอน

ประมาณ 4,800 เมตร
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

31 ขุดลอกและฝงทอระบายน้ํา   - เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ําและฝงทอ คสล. - 500,000 - 500,000 - รอยละ ครัวเรือนไดรับ กองชาง
(แนวคูขนานคลองชลประทาน น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก (แนวคูขนานคลองชลประทานบางไผ- สํานักครอ) ของความ การบรรเทา
บางไผ- สํานักครอ) โดยขุดลอกและฝงทอระยะทางประมาณ 1,400 ม. พึงพอใจ ความเดือดรอน

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน

32 กอสรางฝงทระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - - 20,000,000 - รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก เลียบถนนแสงชูโต น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 1.00 เมตร ระยะทางประมาณ ของความ ความสะดวก กรมทางหลวง

สายเกา (ทั้ง 2 ฝง) ปญหาน้ําทวม 6,200 เมตร  รายละเอียดตามที่กทศบาล/ พึงพอใจ และปลอดภัย
กรมทางหลวงกําหนด

33 กอสรางฝงทระบายน้ํา คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทางระบาย  - ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - - - 20,000,000 รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมบอพัก เลียบถนนแสงชูโต น้ํา บรรเทาความเดือดรอนจาก ทอ คสล.Ø 1.00 เมตร ระยะทางประมาณ ของความ ความสะดวก กรมทางหลวง

สายใหม (ทั้ง 2 ฝง) ปญหาน้ําทวม  5,000 เมตร  รายละเอียดตามที่กทศบาล/ พึงพอใจ และปลอดภัย
กรมทางหลวงกําหนด
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39,749,000 67,397,000 57,837,000 67,055,000 41,476,000สรุป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา | 122



เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูทําน้ําเย็น ชนิดตั้งพ้ืน จํานวน 1 ตู - 7,000 - - - สํานักปลัด

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว         20,000               -               -               -               - กองคลัง

เผยแพร

2 แผนงานรักษาความภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใชในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 2 ตัว (ตามมาตรฐาน)

- - 64,000 64,000 64,000 งานปองกันฯ

ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลวังวังศาลา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ
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2 แผนงานรักษาความภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใชในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 2 ตัว (ตามมาตรฐาน)

- - 64,000 64,000 64,000 งานปองกันฯ

กลองวงจรปดชนิดเครือขาย แบบปรับมุมมอง แบบ
ที่ 1 สําหรับใชในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จํานวน 6 ตัว (ปละ 2 ตัว) (ตามมาตรฐาน)

- - 100,000 100,000 100,000 งานปองกันฯ

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง
จํานวน 1 เคร่ือง (ตามมาตรฐาน)

- - 22,000 22,000 22,000 งานปองกันฯ

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 จอ (ตามมาตรฐาน) - - 2,800 - - งานปองกันฯ

กลองวงจรปด (CCTV) - - - 100,000 - งานปองกันฯ

(ตามโครงการติดต้ังกลองวงจรปด)
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เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 แผนงานรักษาความภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิง จํานวน 4 ชุด 200,000 - - 200,000 - งานปองกันฯ

(ตอ) หัวฉีดน้ําดับเพลิง 80,000 - - - - งานปองกันฯ

แดปเตอรผสมโฟม จํานวน 2 เคร่ือง - 50,000 - - - งานปองกันฯ

พัดลมระบายควัน - - 35,000 - - งานปองกันฯ

เคร่ืองดับเพลิง ชนิดหาบหาม - - - 80,000 - งานปองกันฯ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คร่ืองชารจแบตเตอร่ี - 24,000 - - - งานปองกันฯ

ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองตัดแตงก่ิงไม 24,000 - - - - งานปองกันฯ

เคร่ืองสูบน้ํา 500,000 - - - - งานปองกันฯ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ) - - 9,500 - - งานปองกันฯ

3 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ กลองวงจรปด ( CCTV) 90,000 - - - งานการศึกษา

เผยแพร
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เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว         20,000               -               -               -               - กองสาธารณสุข

เผยแพร

ครุภัณฑสํานักงาน   เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไมนอยกวา
24,000 บีทียู (ตามมาตรฐาน) จํานวน 5 เคร่ือง
(ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและการใหบริการของ
สถานีอนามัยฯ)

              -               -       162,000               -               - กงอสาธารณสุข

  เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตูตั้งพ้ืน (ไม
มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 44,000 บีทียู
(ตามมาตรฐาน) จํานวน 2 เคร่ือง (ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและการใหบริการของสถานีอนามัยฯ)

              -               -       116,000               -               - กงอสาธารณสุข
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  เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตูตั้งพ้ืน (ไม
มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 44,000 บีทียู
(ตามมาตรฐาน) จํานวน 2 เคร่ือง (ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและการใหบริการของสถานีอนามัยฯ)

              -               -       116,000               -               - กงอสาธารณสุข
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เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เคร่ืองตบดิน จํานวน 1 เคร่ือง         21,000               -               -               -               - กองชาง

เคร่ืองอัดลม จํานวน 1 เคร่ือง               -               -               -         20,000               - กองชาง

เคร่ืองตัดถนน จํานวน 1 เคร่ือง               -               -               -         60,000               - กองชาง

รถเข็น ลอคู จํานวน 2 คัน           4,600               -               -               -               - กองชาง

ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญาแบบขอออน  จํานวน 2 เคร่ือง               -               -         11,000               -               - กองชาง

ครุภัณฑสํารวจ เคร่ืองหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
จํานวน 1 เคร่ือง

              -               -         30,000               -               - กองชาง

เทปวัดระยะ จํานวน 2 ตัว               -               -           2,200               -               - กองชาง

ลอวัดระยะทาง จํานวน 2 ตัว               -               -         16,000               -               - กองชาง

ครุภัณฑสํารวจ กลองเลเซอรวัดระยะ  จํานวน 1 ตัว               -               -         20,000               -               - กองชาง
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ครุภัณฑสํารวจ กลองเลเซอรวัดระยะ  จํานวน 1 ตัว               -               -         20,000               -               - กองชาง
กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 1 ตัว               -               -       300,000               -               - กองชาง
เคร่ืองวัดขนาดวัตถุดวยแสงเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง               -               -         20,000               -               - กองชาง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเชื่อมไฟฟา 1 เคร่ือง               -               -         10,000               -               - กองชาง

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1 เคร่ือง               -       100,000               -               -               - กองชาง

ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง 40,000               -               -               -               - กองชาง

ปมซัมเมอรส 120,000               -               -               -               - กองชาง

ปมหางหอย ชนิดเคร่ืองยนตเบนซิน               -         30,000               -               -               - กองชาง

ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ํา  ชนิดเคร่ืองยนตเบนซิน               -         48,000               -               -               - กองชาง

เคร่ืองสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค               -         85,000               -               -               - กองชาง
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เปาหมาย หนวยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด  แบบมือถือ จํานวน 1 ตัว           6,500               -               -               -               - กองชาง

(ตอ) สวานไฟฟา จํานวน 1 ตัว           7,500               -               -               -               - กองชาง

 - งานกําจัดขยะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 ตัว           5,500               -           5,000               -               - กองสาธารณสุข

ส่ิงปฏิกูล สวานมือไฟฟา  จํานวน 1 ตัว           3,000               -               -               -               - กองสาธารณสุข

เลื่อยฉลุไฟฟา  จํานวน 1 ตัว           4,000               -               -               -               - กองสาธารณสุข

แทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว 1 ตัว               -               -           6,000               -               - กองสาธารณสุข

ตูเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ 1 ตู               -               -           5,000               -               - กองสาธารณสุข

ปมลมไฟฟา 1 ตัว               -               -           7,000               -               - กองสาธารณสุข

ครุภัณฑกอสราง รถเข็น ชนิดลอคู จํานวน 2 คัน           4,600   -   -   -               - กองสาธารณสุข
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1,150,700 344,000 943,500 646,000รวม
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หนา | 128
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ขอ ๒๙
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้

๑.๑ การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้

(๑) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด
(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(๓) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล

( Monitoring)
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect)
(๖) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิด

จากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรม

(๗) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมิน
ความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถิ่นได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา

๒.๑ การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน อาจกําหนดแนวทางดังนี้

(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness  Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ข้ันตอนท่ี ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ข้ันตอนท่ี ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดได

๒) ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีองคประกอบท่ีสําคัญ
๓ ประการ คือ

๑.๒.๑ ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินนั้นๆ

๑.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีได
กําหนดข้ึนซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
ความจําเปนสําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผน ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ
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บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน
นั้นๆ

๑.๒.๓ กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม
ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล(Data analysis) ดวย

๓) การติดตามและประเมินผลโครงการ
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองคกรท่ี

รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ขอ ๒๘ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบขอ ๒๙ ดังนี้

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย และ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
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(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ขอ ๓๑ เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม

๔.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘(แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑)

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย

๑) ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน
๒) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓) ยุทธศาสตร ๖๐ คะแนน ประกอบดวย

(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔.๒.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย

๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
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๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน
(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ คะแนน
(๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๔.๒.๓ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๔.๒.๔ แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ

๒๐
(๓)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ

(๒)

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ

(๒)

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
นํ้า)

(๒)

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒)

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๓)

๒ . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน

(๓)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ
(ตอ)

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

(๓)

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

(๓)

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ง ท่ีเ กิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อ งค ก ร ปก คร อ ง ส ว นท อ ง ถ่ิ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทอง ถ่ิน และยุทธศาสตรจั งห วัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand ๔.๐

(๑๐)

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐

(๑๐)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๓. ยุทธศาสตร (ตอ)
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

๓.๖ เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning)

๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน

(๕)

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน

(๕)

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน

(๕)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่ องใด เรื่ องห น่ึงหรือแผนงานท่ี เ กิดจากเป าประสงค  ตั ว ช้ี วัด
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลาว

(๕)

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๔.๒.๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (๕)
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



หนา | 137
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลวังศาลา

๔.๒.๖ แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๑.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)

๑๐

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

๑๐

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔ . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ความ
ชั ด เ จ น นํ า ไ ป สู ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง

๕ .๔ โคร งการมี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร ๒๐ ป

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ

๕ .๖ โคร งการมี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand
๔.๐

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต

๖๐
(๕)

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง

(๕)

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน

(๕)

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (๔)
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖)
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(๕)

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

(๕)
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และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯ

๕. โครงการพัฒนา (ตอ)
๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน

(๕)

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น
ภายใตหลักประชารัฐ

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน
(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP)

(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)

(๕)

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราค า ถูกต อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ /เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ

(๕)

๕ . ๑ ๑ มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด ( KPI) แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(๕)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๔.๓.๑.๑ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model

ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System

(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-

Solving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(๑๑) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (๑)-

(๑๐) หรือเปนแบบผสมก็ได
๔.๓.๑.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย

(Cost) เวลา (Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม
๔.๓.๑.๓ ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
๔.๓.๑.๔ วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators: KPIs)
๔.๓.๑.๕ ผลกระทบ (Impact)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

(เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
๔.๔.๒ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะ เปนตน)

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