
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๕-๕๑๐๐ 
      http://www.wangwa.go.th 

 

(ร่าง) 



 

ค าน า 
 

  ด๎วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  
๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มีอ านาจและ
หน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต๎องการ ประเด็น  การพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  โดยให๎น าข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และ
ข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกลําว  จึงต๎องจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี และพร๎อมที่จะน าไปสูํการ
ปฏิบัติและสามารถใช๎ในการประสานแผนการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  

  เทศบาลต าบลวังหว๎า  จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ของเทศบาลต าบลวังหว๎า  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริงตํอไป 
 
 
 
 
 
              เทศบาลต าบลวังหว้า 
                 ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 หน๎า 
 

ส่วนที่   ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
     ด๎านกายภาพ        ๑ 
     ด๎านการเมือง/การปกครอง      2 
     ประชากร        3 
     สภาพทางสังคม       4 
     ระบบบริการพ้ืนฐาน       5 
     ระบบเศรษฐกิจ       6 
     เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า)   7 
     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      10 
     ทรัพยากรธรรมชาติ       10 
     อ่ืน ๆ        11 
 

ส่วนที่   ๒   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)    
   สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ  
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐     12 
   ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 19 
   สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐     20 
 

ส่วนที่   ๓   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค    22 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    37 
   การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น     39 
 

ส่วนที่   ๔   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ       
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน     61 
   บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น      63 
 

ส่วนที่   ๕   การติดตามและประเมินผล       
   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     125  
   การติดตามและประเมินผลโครงการ     129  
   สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม     133  

 ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต   134 
  

 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลวังหว๎า อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอศรีประจันต์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตรสามารถเดินทางติดตํอได๎โดยทางหลวงแผํนดิน หมายเลข ๓๐๓๘ 
 

ต าบลวังหว๎า มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  ๒๓.๐๖๖  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๑๔,๔๑๖  ไรํ 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบอยูํในเขตชลประทาน มีแหลํงน้ าธรรมชาติ คือ แมํน้ าทําจีน และแมํน้ าทําคอย  มีอาณาเขต

ติดตํอ 
ทิศเหนือ  ติดตํอกับ     ต าบลยํานยาว  อ าเภอสามชุก 
ทิศใต้   ติดตํอกับ     ต าบลบางงาม  อ าเภอศรีประจันต์ 
ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ     ต าบลบ๎านกรําง  อ าเภอศรีประจันต์ 

 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ     ต าบลหนองสาหรําย  อ าเภอดอนเจดีย์  
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตร๎อนชื้น มี 3 ฤดูกาล ได๎แกํ ฤดูฝน ฤดูร๎อน และฤดูหนาวในระยะสั้น ๆ 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดิน มีลักษณะดินในพ้ืนที่ต าบลวังหว๎ามีคุณภาพดี เหมาะแกํการเพาะปลูกพืช  
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ล าน้ า , ล าห๎วย    ๒ สาย 
  บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ   ๕ แหํง 
  แมํน้ า     ๒ สาย 
  คลองชลประทาน    ๒ สาย 
 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ พื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบลุํมส าหรับเพาะปลูกทางการเกษตร จึงไมํมีปุาไม๎ 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

จ านวนหมูํบ๎าน และผู๎น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 
หมูํที่  ๑   บ๎านตลาดวังหว๎า นายมีศิลป์  มณีอินทร์   ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๑  
หมูํที่  ๒   บ๎านดอนลาน  นายสุชาติ  ตรีเข๎ม ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๒ 
หมูํที่  ๓   บ๎านดงขี้เหล็ก  นางกอบสุข  มะลิอํอง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๓ 
หมูํที่  ๔   บ๎านดงขี้เหล็ก  นายถวาย  ผิวแดง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๔ 
หมูํที่  ๕   บ๎านวัดเกาะ  นายปัญญา  วงษ์จันทร์ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๕ 

หมูํที่  ๖   บ๎านวัดเกาะ  นายเสกสันต์  เวชวิฐาน ก านันต าบลวังหว๎า 
หมูํที่  ๗   บ๎านคลองชะโด  นายเฉลิม  พราหมณโชติ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๗ 

     

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ๒.๒.๑ เขตการเลือกตั้ง 
   ๑) นายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า  มีจ านวน ๑ เขต 
   ๒) สมาชิกสภาเทศบาล  มีจ านวน ๒ เขต 
  ๒.๒.๒ หนวํยเลือกตั้ง  มีจ านวน ๘ หนํวย 
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ผู๎บริหารท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
 1. นายจองสินกิจ   เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า 
 2. นายประยุทธ   พลอยงาม รองนายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า 
 3. นายสายัณ   โพธิ์ศรี  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า 
 4. นางค านึง   เปรมทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า 
 5. นายสุนทร   ศิริรัตนากร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังหว๎า 
 

สมาชิกสภาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
  ๑. นายสุชาติ  หงวนตัด  ประธานสภาเทศบาลต าบลวังหว๎า 
  2. นายปริญญา  วราสินธุ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังหว๎า 

3. นายพิมล  แสงอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  4. นายประทีป  ตราทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  5. นายชาญ  แสงภูํ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  6. นายเอนก  รัตนโชติพานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  7. นายบุญสํง  อินสวําง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  8. นายปรีดา  อํอนนิ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  9. นายจรัญ  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  10. นายวิรัช  ศรีบานเย็น  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  11. นายมาโนช  คุณาวิศรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  12. นายนพรัตน์  มณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จากข๎อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน  กันยายน  ๒๕๕9 ต าบลวงัหว๎า           
มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๕,๓37  คน แยกเป็นชาย  ๒,๕07  คน หญิง  ๒,๘30  คน ความหนาแนํน 
ของประชากร  โดยเฉลี่ย  ๒๓1.38  คน / ตารางกิโลเมตร    
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรของต าบลวังหว้า 
 
 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ ๑ บ้านตลาดวังหว้า ๓๓7 335 431 ๗66 
หมู่ ๒ บ้านดอนลาน 220 389 ๔๐5 ๗๙๔ 
หมู่ ๓ บ้านดงขี้เหล็ก 194 290 ๓๓8 ๖28 
หมู่ ๔ บ้านดงขี้เหล็ก 294 375 ๔4๖ ๘21 
หมู่ ๕ บ้านวัดเกาะ 216 307 299 ๖06 
หมู่ ๖ บ้านวัดเกาะ 407 486 ๕6๓ ๑,๐49 
หมู่ ๗ บ้านคลองชะโด 242 325 ๓48 ๖73 
              รวม 1,910 ๒,๕0๗ ๒,๘30 ๕,๓37 

 

      ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรต าบลวังหว้าตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า ๑๑ ปี 283 249 532 
๑๑ – ๒๐ ปี 272 254 526 
๒๑ – ๓๐ ปี 321 358 679 
๓๑ – ๔๐ ปี 372 401 773 
๔๑ – ๕๐ ปี 368 402 770 
๕๑ – ๖๐ ปี 412 512 924 
๖๑ ปีขึ้นไป 479 654 ๑,133 

รวม ๒,507 ๒,๘30 ๕,๓37 
 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา   ๓ แหํง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา    ๑  แหํง 
  ที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน   ๓ แหํง 
  ศูนย์ข๎อมูลประจ าต าบล   ๑ แหํง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๒ แหํง 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๒ แหํง 
  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   ๑ แหํง 
  อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ  ๑๐๐ 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
เทศบาลไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ได๎

ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตต าบลวังหว๎ามีที่พักสายตรวจ จ านวน ๑ แหํง 

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  ได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่

ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด  สถิติการสํงผู๎ติดยาเสพ
ติดไปบ าบัด ของเทศบาลต าบลวังหว๎า ประจ าปี พ.ศ. 2559  มีจ านวน  ๓  ราย 
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๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  คนพิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 

  สถิติจ านวนผู๎รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพ้ืนที่ต าบลวังหว๎า 
  เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน     ๑,๑๓๘ คน 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน       ๑๑๑ คน 
  เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ จ านวน         ๑๓ คน 

 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์  ทั้งภายในต าบลและระหวํางต าบล  มีความสะดวกรวดเร็ว   
เนื่องจากได๎มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตต าบลอยํางตํอเนื่อง  การคมนาคมแบํงออกเป็น  ดังนี้    

  ถนน คสล.     ๓๒ สาย  
  ถนนหินคลุก     ๕๔ สาย 
  ถนนลาดยาง    ๗ สาย 
  ถนนคอนกรีต (ถนนตัวหนอน ม.๗)  ๑ สาย 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีไฟฟูาเข๎าถึงครบทุก

หมูํบ๎าน ทั้ง ๗ หมูํบ๎าน ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  แตํทางเทศบาล ได๎มี
การส ารวจ ปรับปรุง และซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะอยูํตลอดเวลา 
 

๕.๓ การประปา 
๕.๓.๑ ประปาหมูํบ๎าน มีจ านวน ๙ แหํง  
  ๕.๓.๒ บํอบาดาล มีจ านวน ๑๐ บํอ ได๎แกํ 

หมูํที่  ๑   บ๎านตลาดวังหว๎า บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 
หมูํที่  ๒   บ๎านดอนลาน  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ    
หมูํที่  ๓   บ๎านดงขี้เหล็ก  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 
หมูํที่  ๔   บ๎านดงขี้เหล็ก  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 
หมูํที่  ๕   บ๎านวัดเกาะ  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 

หมูํที่  ๖   บ๎านวัดเกาะ  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 
หมูํที่  ๗   บ๎านคลองชะโด  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 

๕.๓.๓ บํอน้ าตื้น มีจ านวน ๒ แหํง 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
  ชุมสายโทรศัพท์    ๑ แหํง 
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๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  5.5.1 การไปรษณีย์  ที่ประชาชนสํวนใหญํใช๎บริการ ได๎แกํ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอศรีประจันต์  และ             
รถตู๎บริการไปรษณีย์เคลื่อนที่จุดตลาดโพธิ์พระยา 
  5.5.2 การสื่อสาร  สามารถใช๎การสื่อสารผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได๎ทุกระบบ และมีบริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล และบริการ Free Wi-Fi ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวังหว๎า 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

ประชากรสํวนใหญํ  คือร๎อยละ ๙๐  ของผู๎มีงานท าประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็น 
อาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ รับจ๎าง และ ค๎าขาย ตามล าดับ 

อาชีพที่ท ารายได๎ให๎กับประชากรภายในต าบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก  
ได๎แกํ ข๎าว ไม๎ผล เชํน มะมํวง มะพร๎าว ฝรั่ง ชมพํู ฯลฯ พืชไรํ เชํน ข๎าวโพด พืชผัก เชํน แตงกวา คะน๎า กวางตุ๎ง  
มะเขือ ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก ผักชี ต๎นหอม บวบ ฯลฯ 
 

๖.๒ การประมง 
ด๎านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสํวนใหญํนิยมเลี้ยงไว๎เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว และน าบางสํวนมา

จ าหนํายเพื่อเป็นรายได๎เสริม 
 

๖.๓ การปศุสัตว ์
  การปศุสัตว์ในต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

  โรงเพาะกุ๎ง     ๓ แหํง 
  โรงเลี้ยงเป็ด – ไกํ    ๓ แหํง 
  โรงเลี้ยงกบ     ๑ แหํง 

 

๖.๔ การบริการ 
  การบริการในต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

 

  ร๎านอินเตอร์เน็ต       ๘ แหํง  
  บ๎านเชํา     ๒๑ แหํง 
  ร๎านขายอาหาร                      ๑๐ แหํง 
  ร๎านเสริมสวย      ๔ แหํง 
  อํูซํอมรถยนต์                      ๓ แหํง 
  ร๎านซํอมรถจักรยานยนต์      ๕ แหํง 
  ร๎านตัดเย็บเสื้อผ๎า        ๑       แหํง   

 

 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  แหลํงทํองเที่ยวส าคัญในต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

  วัดดงขี้เหล็ก   ตั้งอยูํหมูํที่ ๓  
  วัดเกาะ    ตั้งอยูํหมูํที่ ๕  
  วัดคลองชะโด   ตั้งอยูํหมูํที่ ๗  

 
 
 



- 7 - 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมส าคัญในต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

  โรงสีข๎าว       ๑ แหํง 
  โรงอิฐ     ๒๓ แหํง 
  โกดังเก็บพันธ์ข๎าวปลูก   ๒ แหํง  

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

  ร๎านขายน้ ามัน     ๘ แหํง   
  ร๎านจ าหนํายอุปกรณ์ไฟฟูา        ๑ แหํง  
  ร๎านขายยา        ๑ แหํง  
  ร๎านขายวัสดุกํอสร๎าง        ๒ แหํง   
  ร๎านค๎า     ๔๔ แหํง 
  ร๎านรับซื้อของเกํา    ๕ แหํง 
  ตลาดนัด     ๒ แหํง 
  ร๎านขายข๎าวสาร    ๒ แหํง 
  ร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ์การเกษตร   ๗ แหํง  

 กลุํมอาชีพต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 
  กลุํมสานตะกร๎า หมูํ ๒    
  กลุํมปลูกตะไคร๎ หมูํ ๕,๖  
   

๖.๘ แรงงาน 
 จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในวัยแรงงาน ร๎อยละ  ๙๕  
โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํ ๆ เพราะ
ในพ้ืนที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย   
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  1) หมูํที่ 1 บ๎านตลาดวังหว๎า 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 766 คน ชาย 335 คน หญิง 431 คน ครัวเรือนทั้งหมด 337 
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 541 ไรํ  
  2) หมูํที่ 2 บ๎านดอนลาน 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 794 คน ชาย 389 คน หญิง 405 คน ครัวเรือนทั้งหมด 220
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,176 ไรํ  
  3) หมูํที่ 3 บ๎านดงขี้เหล็ก 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 628 คน ชาย 290 คน หญิง 338 คน ครัวเรือนทั้งหมด 194
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,306 ไรํ  
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  4) หมูํที่ 4 บ๎านดงขี้เหล็ก 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 821 คน ชาย 375 คน หญิง 446 คน ครัวเรือนทั้งหมด 294
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,667 ไรํ  
  5) หมูํที่ 5 บ๎านวัดเกาะ 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 606 คน ชาย 307 คน หญิง 299 คน ครัวเรือนทั้งหมด 216
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,284 ไรํ  
  6) หมูํที่ 6 บ๎านวัดเกาะ 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,049 คน ชาย 486 คน หญิง 563 คน ครัวเรือนทั้งหมด 407
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 758 ไรํ  
  7) หมูํที่ 7 บ๎านคลองชะโด 
   มีจ านวนประชากรทั้งหมด 673 คน ชาย 325 คน หญิง 348 คน ครัวเรือนทั้งหมด 242
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,334 ไรํ  
 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  หมูํที่ 1 บ๎านตลาดวังหว๎า 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 12 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 108 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 5 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 6 ไรํ 
  หมูํที่ 2 บ๎านดอนลาน 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 89 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 1,342 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 7 ไรํ 
    ท าสวนส๎มโอ จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 2 ไรํ 
    ท าไรํเผือก จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 5 ไรํ 
  หมูํที่ 3 บ๎านดงขี้เหล็ก 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 124 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 2,114 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 2 ไรํ 
    ท าสวนพุทรา จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 3 ไรํ 
    ท าไรํเผือก จ านวน 5 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 20 ไรํ 
    ปลูกไผํเลี้ยง จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 5 ไรํ 
  หมูํที่ 4 บ๎านดงขี้เหล็ก 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 92 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 1,262 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 3 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 12 ไรํ 
    ท าสวนพุทรา จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 5 ไรํ 
    ท าไรํมันเทศ จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 5 ไรํ 
    ท าไรํเผือก จ านวน 8 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 35 ไรํ 
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  หมูํที่ 5 บ๎านวัดเกาะ 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 74 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 1,145 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 5 ไรํ 
    ท าสวนมะละกอ จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 10 ไรํ 
    ท าสวนฝรั่ง จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 2 ไรํ 
    ท าสวนพุทรา จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 4 ไรํ 
    ปลูกดอกขจร จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 2 ไรํ 
  หมูํที่ 6 บ๎านวัดเกาะ 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 8 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 102 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 9 ไรํ 
    ท าสวนฝรั่ง จ านวน 1 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 2 ไรํ 
    ท าสวนพุทรา จ านวน 3 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 6 ไรํ 
  หมูํที่ 7 บ๎านคลองชะโด 
   ประเภทของการท าการเกษตร 
    ท านา  จ านวน 126 ครัวเรือน  พ้ืนทีจ่ านวน 2,198 ไรํ 
    ท าสวนมะมํวง   จ านวน 2 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 3 ไรํ 
    ท าไรํเผือก จ านวน 7 ครัวเรือน พ้ืนทีจ่ านวน 20 ไรํ 
 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

  ล าน้ า , ล าห๎วย    ๒ สาย 
  บึง , หนอง  และอ่ืน ๆ   ๕ แหํง 
  แมํน้ า     ๒ สาย 
  คลองชลประทาน    ๒ สาย 

 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  7.4.1 ประปาหมูํบ๎าน มีจ านวน ๙ แหํง  
  7.4.2 บํอบาดาล มีจ านวน ๑๐ บํอ ได๎แกํ 

หมูํที่  ๑   บ๎านตลาดวังหว๎า บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 
หมูํที่  ๒   บ๎านดอนลาน  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ    
หมูํที่  ๓   บ๎านดงขี้เหล็ก  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 
หมูํที่  ๔   บ๎านดงขี้เหล็ก  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 
หมูํที่  ๕   บ๎านวัดเกาะ  บํอสาธารณะ จ านวน   ๑   บํอ 

หมูํที่  ๖   บ๎านวัดเกาะ  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 
หมูํที่  ๗   บ๎านคลองชะโด  บํอสาธารณะ จ านวน   ๒   บํอ 

7.4.3 บํอน้ าตื้น มีจ านวน ๒ แหํง 
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
   ประชาชนสํวนใหญํในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎า ประมาณร๎อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ และร๎อยละ 
๑ นับถือศาสนาอื่นๆ  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาลต าบลวังหว๎า ได๎แกํ วัด
ดงขี้เหล็ก  วัดเกาะ  และวัดคลองชะโด   
 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 การจัดงานบุญ/งานประเพณีตําง ๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี งานประเพณี ใน
พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า มีประเพณีท่ีส าคัญ ได๎แกํ 
  1) ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา  
  2) ประเพณีลอยกระทง  
  3) ประเพณีสงกรานต์  
  4) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 

 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  8.3.1 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ประชาชนในต าบลวังหว๎ามีการอนุรักษ์ และสืบตํอกันมา
ช๎านาน เชํน ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ประเภทปลา ผัก ผลไม๎ ภูมิปัญญาด๎านการเกษตร ได๎แกํ การใช๎ผลิต
สารชีวภาพที่ได๎จากธรรมชาติ มาใช๎ในการท าการเกษตร และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได๎แกํ การแสดงพ้ืนบ๎าน
เพลงอีแซว เป็นต๎น 
  8.3.2 ภาษาถ่ิน  ภาษาถ่ินสํวนใหญํที่ชาวต าบลวังหว๎าใช๎กัน คือ ภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งมีส าเนียงภาษา
ที่เหนํอ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรีมาช๎านาน 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือเอาไว๎จ าหนํายบ๎าง ได๎แกํ  
ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์จักสานตําง ๆ  
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ า 

แหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลวังหว๎า  
   แมํน้ าทําจีน  ๑ สาย 
   แมํน้ าทําคอย ๑  สาย 
   บึงหนองจอก ๑ แหํง 
   บึงหนองน้ าขาว ๑  แหํง 

  คลองชลประทาน ๒ สาย 
 

๙.๒ ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า ไมํมีเขตพ้ืนที่ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบลุํม โดยพ้ืนที่สีเขียวสํวนใหญํ จะเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืช สวน ไรํนา 
 

๙.๓ ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า เป็นพ้ืนที่ราบลุํม ไมํมีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบลวังหว๎า ไมํวําจะเป็นดิน น้ า อากาศ จัดอยูํในเกณฑ์          
ที่ดี ไมํเกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต แตํคุณภาพดินท่ีใช๎ในการเพาะปลูกสํวนใหญํเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจาก
การใช๎สารเคมีในการเพาะปลูก แตํยังมีประชาชนบางกลุํมได๎หันมาให๎ความส าคัญโดยมีการหันมาสนใจในการท า
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑๐. อื่น ๆ  
 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบล 

๑) จ านวนบุคลากร 
๑. พนักงานเทศบาล   จ านวน   ๑๖ คน 
  ต าแหนํงในส านักปลัดเทศบาล      ๔ คน  
  ต าแหนํงในกองคลัง        ๓ คน 
  ต าแหนํงในกองชําง     ๔ คน 
  ต าแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    ๑ คน 
  ต าแหนํงในกองการศึกษา       ๔ คน  

๒. พนักงานจ้าง       จ านวน               ๖    คน 
  พนักงานจ๎างตามภารกิจ        ๓ คน 
  พนักงานจ๎างทั่วไป      ๓ คน 

๓. บุคลากรในส่วนของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลต าบล  
             จ านวน    ๑๓ คน 
  ฝุายผู๎บริหารเทศบาลต าบล      ๑ คน 
  ฝุายสภาเทศบาลต าบล     ๑๒ คน 
 

๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 
๑. พนักงานเทศบาล           จ านวน   ๑๖  คน 
  ประถมศึกษา        - คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    - คน 
  ปริญญาตรี         ๗ คน 
  สูงกวําปริญญาตรี       ๙   คน 

๒. พนักงานจ้าง    จ านวน       ๖     คน 
  ประถมศึกษา         - คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    ๔ คน 
  ปริญญาตรี        ๒ คน 

๓. บุคลากรในส่วนของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลต าบล       
         จ านวน   ๑๓    คน 
  ประถมศึกษา         ๘ คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา              ๓ คน 
  ปริญญาตรี        ๒ คน 
  สูงกวําปริญญาตรี     - คน 

 
 
 



 

ส่วนที่  ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557-2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงานที่ผํานมา สามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
  ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนสํวนใหญํ มีความพึงพอใจที่เทศบาลต าบลวังหว๎าได๎ด าเนินการตามโครงการ
แลกิจกรรมตามแผนพัฒนาต าบล 
  ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต๎องการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการ
ด าเนินงานที่ผํานมาจึงเน๎นหนักไปที่ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และทางเทศบาลต าบลวังหว๎าก็จะพยายามตํอไปที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด๎านตํางๆ ของประชาชนให๎ครบทุกด๎าน 
  ๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  สํวนใหญํในแผนพัฒนาต าบลในปี
ที่ผํานมาได๎จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว๎จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด๎านโดยได๎จัดล าดับความส าคัญ
เรํงดํวนและค านึงถึงรายได๎ที่เทศบาลต าบลได๎รับ  ท าให๎ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไมํสามารถ
ด าเนินการตามความต๎องการของประชาชนได๎ครบ ๑๐๐% 
  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลวังหว๎าได๎ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจํายงบประมาณดังกลําว ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้    
   

  การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นปีงบประมาณ  2557 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจําย 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารการ
ปกครอง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการคลัง และ
เศรษฐกิจชุมชน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจราจร การขนสํง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย์ 
ชุมชน สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และยาเสพติด 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

๑๒ 
 

๘ 
 

๑๓ 
 
 

๑๗ 
 
 

๒๙ 

๒๐,๘๙๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๘๒,๐๐๐ 
 

๙,๓๘๕,๐๐๐ 
 
 

๑๑,๑๔๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 

260,976.75 
 
- 
 

3,957,200 
 
 

10,761,714.70 
 
 

642,404.25 

รวม ๗๙ ๔๔,๒๖๘,๐๐๐ 15,622,295.70 
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  การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นปีงบประมาณ  2558 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจําย 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการ
กีฬา 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

๕ 
 

๔ 
 

๒๖ 
 

๑๘ 
 
 

๑๑ 
 

๒๘ 

๑๖๒,๐๐๐ 
 

๑,๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๖๗๙,๐๐๐ 
 

๒,๑๘๔,๐๐๐ 
 
 

๓๒,๗๒๐,๐๐๐ 
 

๑๑,๖๑๐,๗๔๒ 

- 
 
- 
 

9,805,638 
 

1,824,.335 
 
 

70,430 
 

4,244,025 
 

รวม ๙๒ ๕๘,๔๘๕,๗๔๒ 15,944,428 
 
  การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นปีงบประมาณ  2559 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจําย 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการ
กีฬา 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่
ดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

๕ 
 

๔ 
 

๒๖ 
 

๑๘ 
 
 

๑๑ 
 

๙ 

๑๖๒,๐๐๐ 
 

๑,๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๑,๒๘๑,๗๐๐ 
 

๒,๑๙๑,๐๐๐ 
 
 

๒๘,๕๒๐,๐๐๐ 
 

๙,๗๗๖,๐๐๐ 

- 
 
- 
 

10,021,165 
 

1,754,671.60 
 
 

1,836,488 
 

5,460,800 

รวม ๗๓ ๕๓,๐๖๐,๗๐๐ 19,073,124.60 
 
 
 
 



- 1๔ - 
 

  การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นปีงบประมาณ  2560 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจําย 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการ
กีฬา 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่
ดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

๕ 
 

๔ 
 

32 
 

๑7 
 
 

8 
 

5 

๑87,๐๐๐ 
 

๑,05๐,๐๐๐ 
 

๑๑,393,5๐๐ 
 

๒,028,๐๐๐ 
 
 

32,6๒๐,๐๐๐ 
 

3,231,5๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

รวม ๗1 ๕0,510,0๐๐ - 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ตามที่เทศบาลได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎ วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙ และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข๎อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1๕ - 
 

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังหว๎าสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได๎ดังนี้   
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  2557 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวน
โครงการ 
ที่มีการ
เพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบรหิาร
และการปกครอง 

๓ 2๕ - - ๙ 7๕ - - - - 1๒ ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการคลัง 
และเศรษฐกิจชุมชน 

๒ 2๕ - - ๖ 7๕ - - - - ๘ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการจราจร
การขนสํง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การผัง
เมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล๎อม 

๕ ๓๘.๔๖ - - ๘ ๖๑.๕๔ - - - - ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านทรัพยากร
มนุษย์ ชุมชน สังคม 
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและยาเสพตดิ 

๑๐ ๕๘.๘๒ - - ๗ ๔๑.๑๘ - - - - 1๗ ๑๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมอันดี ของ
ท๎องถิ่น 

๑๒ ๔๑.๓๘ - - ๑๗ ๕๘.๖๒ - - - - ๒๙ ๑๐๐ 

รวม ๓๒ ๔๐.๕๑ - - ๔๗ ๕๙.๔๙ - - - - ๗9 ๑๐๐ 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  2558 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตรและ
สํงเสริมเศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็ง 

- - - - 5 100 - - - - 5 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาการทํองเที่ยว
โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

- - - - 4 100 - - - - 4 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด๎านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

14 53.85 - - 12 46.15 - - - - 26 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น และการกีฬา 

๑2 66.67 - - 6 33.33 ๒ ๑๑.๑๑ ๒ ๑๑.๑๑ 18 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด๎านการบรหิาร
จัดการที่ดเีพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

3 27.27 - - 8 72.73 - - - - 11 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

26 92.86 - - - - - - 2 7.14 28 100 

รวม ๕๕ 59.78 - - ๓๕ 38.04 ๒ ๒.๑๗ ๔ ๔.๓๕ 9๒ ๑๐๐ 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  2559 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตรและ
สํงเสริมเศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็ง 

- - - - 5 100 - - - - 5 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาการทํองเที่ยว
โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

- - - - 4 100 - - - - 4 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด๎านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

1๒ ๔๖.๑๕ - - 1๔ ๕๓.๘๕ - - - - 26 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น และการกีฬา 

๑๐ ๕๕.๕๖ - - ๘ ๔๔.๔๔ - - - - 18 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด๎านการบรหิาร
จัดการที่ดเีพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

๔ ๓๖.๓๖ - - ๗ ๖๓.๖๔ - - - - 11 ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

๙ ๑๐๐ - - - - - - - - ๙ 100 

รวม ๓๕ ๔๗.๙๕ - - ๓๘ ๕๒.๐๕ - - - - ๗๓ ๑๐๐ 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
จากแผนพัฒนาต าบล เทศบาลต าบลวังหว๎าได๎ด าเนินการตามแผน เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎

ประชาชนได๎พอสมควร  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในการขยายการให๎บริการด๎านไฟฟูา  โทรศัพท์ กํอสร๎างถนนให๎

การสัญจรไปมาสะดวกและการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได๎รับความรวดเร็วมากขึ้น 
 -  จัดการระบบการระบายน้ าให๎ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยํางถูกวิธีและเหมาะสม  
เทศบาลต าบลวังหว๎า ได๎ด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง ถนนหินคลุก พร๎อมทั้งด าเนินการขยายเขต
ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะให๎กับหมูํบ๎าน  เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎กับประชาชน 

2. การด าเนินการด้านแหล่งน้ า 
-  พัฒนาคุณภาพน้ าให๎บริการให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ขุดลอกสระน้ าที่ตื้นเขิน เพ่ือให๎จัดเก็บน้ าให๎ได๎มาก

ขึ้นและจัดหาแหลํงน้ าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน สามารถให๎ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือเตรียมพร๎อม
ส าหรับการกักเก็บน้ าไว๎ใช๎อุปโภคและบริโภค   

3. การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
-  สํงเสริมกลุํมอาชีพในต าบลวังหว๎า สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ดูงานนอกสถานที่   
-  มีการฝึกจัดอบรมสมาชิกอยํางสม่ าเสมอแนะน าและชํวยเหลือเรื่องการหาแหลํงเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ   
-  จัดการฝึกอบรมแกํประชาชน  ในสํวนของกลุํมแมํบ๎าน  เพ่ือเป็นการสํงเสริมรายได๎แกํประชาชนใน

พ้ืนที่ แก๎ไขปัญหาการวํางงาน  
-  อ านวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมูํบ๎าน เพ่ือสํงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ   

 4. การด าเนินการด้านสังคม 
 -  ชํวยประสานงานในการจัดท ากิจกรรมของกลุํมตําง ๆ  เชํน  กลุํมเยาวชน และจัดตั้งกลุํมเพ่ือรํวม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสํงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 -  ประสานงานให๎ความชํวยเหลือผู๎สูงอายุกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 -  จัดหาแหลํงพักผํอนสาธารณะที่สะดวกสบายให๎กับชุมชน 
 -  พัฒนาศักยภาพ โดยการให๎ข๎อมูลขําวสารที่เหมาะสมให๎กับชุมชน      

-  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  
คนชราและผู๎ด๎อยโอกาสในต าบล 
 -  โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชํน  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล๎ง  อัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ 
 -  จัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีไทย 

5. การด าเนินการด้านการเมืองการบริหาร 
 -  จัดโครงการเพื่อให๎ความรู๎  พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงให๎บริการนอกสถานที่ 
 -  จัดอบรมเพ่ือให๎ความรู๎  ทักษะเพ่ิมเติมแกํเจ๎าหน๎าที่และสมาชิกสภาเทศบาล 
  -  ได๎มีการบริหารให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู๎บริหาร เกี่ยวกับด๎าน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. การด าเนินการด้านสาธารณสุข 
 -  อบรมให๎ความรู๎แกํหญิงมีครรภ์และมารดา  ด๎านโภชนาการและการเลี้ยงดู 
 -  อบรมให๎ความรู๎ในการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ จัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคติดตํอที่มียุงเป็นพาหะน าโรค มีการฉีดพํนยา และแจกทรายอะเบทให๎กับประชาชน  รวมถึงการปูองกัน
โรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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 -  จัดซื้อวัคซีนฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า   
-  ด าเนินการสํงเสริมสวัสดิการแกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์  และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
7. การด าเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 -  จัดหาทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่เรียนดีแตํยากจน 
 -  ขยายสถานศึกษาให๎เพียงพอกับความต๎องการ 

-  ด าเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  และโครงการอาหารกลางวัน  ให๎กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
-  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งสํงเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เชํน วัน

สงกรานต์ วันเข๎าพรรษา เป็นต๎น 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  เพ่ิมทักษะให๎เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล 
8. การด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -  จัดหาแหลํงน้ าจากแหลํงอ่ืน ๆ ที่ไมํใช๎น้ าบาดาล 
 -  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให๎ถูกสุขลักษณะ 
 -  ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมูํบ๎านเพ่ือให๎มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ให๎หมูํบ๎านนําอยูํ   รวมถึง
สํงเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือแก๎ไขการพังทลายหน๎าดิน 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

 ตามท่ีเทศบาลได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผล
จากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช๎ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช๎ในการสัญจรไปมาได๎สะดวก 
๔.  ไมํมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได๎รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส์  ได๎รับเงินชํวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากเหตุสาธารณะภัย 
9. ปัญหาไข๎เลือดออกลดลง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต๎อง 
11. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑2. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
๑3. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานตํางๆ ของเทศบาล 
14. ประชาชนได๎รับบริการจากงานบริการตํางๆ ของเทศบาลด๎วยความสะดวก 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดวําจะได๎รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได๎ให๎กับ

ครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สํงผลผลกระทบตํอการ

ด าเนินงานในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 1. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให๎การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด๎วย  สํงผลให๎เกิดเป็นชุมชน

แออัด กํอให๎เกิดโรคระบาด เชํน  ไข๎เลือดออก  โรคมือ เท๎า ปาก   
 2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตํหนํวยบริการด๎านสาธารณสุขมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ ท า

ให๎ไมํได๎รับความสะดวกในการใช๎บริการ 
 3. การกํอสร๎างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได๎  แตํผลกระทบคือปลายทางที่เป็น

พ้ืนที่การเกษตรได๎รับความเสียหาย เพาะปลูกไมํได๎ เป็นแหลํงสะสมเชื้อโรคตํางๆ    
  4. เมื่อมีความเจริญเกิดข้ึน เชํน การกํอสร๎างถนน หรือการกํอสร๎างทางระบายน้ าอาจมีความ
จ าเป็นต๎องตัดต๎นไม๎ ซึ่งท าให๎ความสมดุลทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป 
  ๕. จ านวนงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการแก๎ไขปัญหาได๎ตามท่ี
ประชาชนเสนอ ซึ่งท าให๎ประชาชนที่ได๎เสนอโครงการ/กิจกรรมเหลํานั้นมีความไมํพอใจในการด าเนินงานของ
เทศบาล  
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557-2560  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  ๑. จ านวนโครงการที่มีอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวนมาก แตํงบประมาณของเทศบาล
ต าบลวังหว๎า มีไมํเพียงพอในการด าเนินงาน ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการตามโครงการที่อยูํในแผนพัฒนาสามปีได๎
ครบทุกโครงการตามที่ประชาคมหมูํบ๎านได๎เสนอความต๎องการไว๎ 
  ๒. ประชาชนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยการประชุม
ประชาคมหมูํบ๎านทุกครั้งประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะในสํวนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน ถนน  ล าคลอง 
ประปา ไฟฟูา เป็นต๎น แตํจะไมํให๎ความส าคัญของการพัฒนาในด๎านอ่ืน ๆ 
  ๓. ประชาชนไมํคํอยให๎ความรํวมมือในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  ๔. เทศบาลต าบลวังหว๎าได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาลน๎อยกวําปีที่ผํานมา  ซึ่งไมํได๎รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว๎ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  ท าให๎
ไมํสามารถด าเนินการโครงการได๎ทั้งหมด  
  ๕. ปัญหาความลําช๎าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าให๎ไมํสามารถ
ด าเนินการตามโครงการได๎ทันท ี
  ๖. เครื่องมือ เครื่องใช๎ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไมํเพียงพอตํอการด าเนินการ 
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  ๗. ในเขตเทศบาลยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจ านวนมาก  
  ๘. อ านาจหน๎าที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎   
  ๙. ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได๎ 
  

 แนวทางการแก้ไข  
  ๑. ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการประชุม
ประชาคม และให๎ชํวยกันเสนอ และกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนที่สามารถแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชนอยํางแท๎จริง น าเข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นกํอน 
  ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิน่  
  ๓. เรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ
ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
  ๔. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง
ด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหม ํ
  5. พิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากท่ีสุด 
  ๖. สรรหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ตําง ๆ ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ 
  ๗. ท าความเข๎าใจและให๎ความรู๎กับประชาชนถึงระบบการท างานตําง ๆ ของเทศบาล 
  ๘. ปรับสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ดี  
  ๙. จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยูํอยํางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1) ความม่ันคง 
  1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
  1.2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการ
บริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน 
  1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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  2) ความม่ังคั่ง 
   2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํม
ประเทศรายได๎สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น 
   2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
   2.3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   3) ความย่ังยืน 
  3.1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ
ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2) ภาวะผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพ                 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
  3.3) มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน               
ทุกภาคสํวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4) ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ (Country Strategic Position) ที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา                 
ในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ คือ 
   1.1) การเสริมสร๎างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง                   
ขจัดคอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระการยุติธรรม 
   1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
   1.5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและ
มิตรประเทศ 
   1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
   1.7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องกับแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
 

  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํ 
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจน
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
   2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีภาระใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตที่เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคเกษตร สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามา
เพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
   2.3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
   2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบ                    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   2.6) การเชื่อมกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตําง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์
อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวิจัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียม และท่ัวถึง 
   3.3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
   3.4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   4.1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
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  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเรํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํ
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
   5.3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   5.5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   6.1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
   6.2) การวางระบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3) การพัฒนาระบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6.6) การพัฒนาระบบให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
   6.7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   

  ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํ  ๆ การเข๎าสูํสังคม
ผู๎สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎ านตําง ๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันยังคงปะสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาการ
พัฒนาการผลิต ความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม 
  3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  4) การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  
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 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนแปลงผํานประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สคช. ได๎จัดท าข้ึน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการ
ขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํง
ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
  3) เป้าหมาย 
  3.1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   3.1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
   3.1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศตํอหัว (GDP Per Capital) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว 
(GNP Per Capital) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
   3.1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
   3.1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี 
  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3.2.2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
   3.2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  3.3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3.3.1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
   3.3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
  3.4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3.4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3.4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
   3.4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 



- ๒๘ - 
 

   3.4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  
   3.4.5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  3.5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   3.5.1) การบริหารภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
   3.5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   3.5.3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
   

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 
  1) การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) การเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3) การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5) ด๎านความม่ันคง 
  6) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
  

THAILAND 4.0 
   การประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคตของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์                 
จันทร์โอชา เรื่อง “ประเทศไทย 4.0” ในรายการคืนความสุขให๎คนในชาติเฉพาะกิจ ออกอากาศทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแหํงประเทศไทย เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559   
   ที่มาและความหมาย 
   โลกของอุตสาหกรรมก าลังก๎าวสูํการปฏิวัติครั้งใหมํ ที่เรียกวํา อุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ “Industry 4.0” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแหํงชาติของเยอรมนี เมื่อปี                    
ค.ศ. 2013 แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเข๎าสูํชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข๎างหน๎า ท าให๎
หลายประเทศตํางก็ตื่นตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมา เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตํอกัน
อยํางไร๎พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรํวมมือทางการค๎า ความรํวมมือด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ความ
รํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต๎น ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยํอมเกิดการแขํงขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด๎านเหตุผล
ประการหลังนี้เองหลายประเทศจึงจ าเป็นต๎องปรับตัวสูํการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง
ในการแขํงขันกับประเทศอ่ืน ๆ  
   “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ ที่เน๎นการใช๎นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยพัฒนา โดยมีภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แตํจะเปลี่ยนการเกษตรระบบเดิมไปสูํ
การเกษตรสมัยใหมํ โดยสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให๎เกษตรกรเป็น
ผู๎ประกอบการมากขึน้  
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โมเดลประเทศไทย 4.0 
    
 
 
 
 
  เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํรูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่
เน๎นด๎านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน๎นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน๎น
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งท าให๎เราติดอยูํใน 3 กับดัก คือ รายได๎ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า และความไมํสมดุลในการ
พัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะต๎องปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผํานจากประเทศไทย 3.0 ไปสูํ “ประเทศไทย 4.0 ที่เน๎นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแตํได๎ผลน๎อย เป็นการท าปริมาณน๎อยแตํได๎ผลมาก 
ซึ่งต๎องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 
  1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
  2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด๎วยอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี 
  3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํภาคบริการมากข้ึน 
   ดังนั้น เราจึงต๎องค๎นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหมํ ที่จะสร๎าง
ความมั่งค่ังอยํางยั่งยืนให๎กับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการแปลง “ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยูํ 2 ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็น “ความ
ได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน” ใน 5 กลุํมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได๎แกํ 
  กลุํมท่ี 1 กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุํมท่ี 2 กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
  กลุํมท่ี 3 กลุํมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  กลุํมท่ี 4 กลุํมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและฝังกับอุปกรณ์ตําง ๆ 
  กลุํมท่ี 5 กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  
   การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลัง     
ประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร                  
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตําง ๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลัง          
กันขับเคลื่อน ผํานโครงการ บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ โดยการด าเนินงานของ          
“ประชารัฐ” กลุํมตําง ๆ อันได๎แกํ 
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  กลุํมท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  กลุํมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
  กลุํมท่ี 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและการสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ 
  กลุํมท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลุํมท่ี 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และ
ผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง 
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย การพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวน                                                
  

 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 ๑.1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให๎มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ  เชํน สํงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  สํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 1.๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให๎มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูํกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น เชํน สํงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สํงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร๎างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 1.๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลตํอระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรํงแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแมํน้ าเจ๎าพระยา  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 1.๔) เสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน
ทั้งแนวเหนือ-ใต๎ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค๎าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎านและนานาชาติ 
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 1.๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอยํางมีสํวนรํวมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให๎มีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได๎สอดคล๎องกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและความต๎องการของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 

       
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  
  (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
    

   วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ศูนย์กลางสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การทํองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง 
อารยธรรมทวารวดี การค๎าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขํงขัน และการค๎าผํานแดนสูํเอเชีย” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ STRATEGIC ISSUES 

(4) 
 เป้าประสงค์ GOALS 

(4) 
 กลยุทธ์ STRATEGES (11) 

     

    1. สํงเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค๎าและบริการ 
3. พัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผู๎ประกอบการและผู๎ผลิตให๎มีความพร๎อมและศักยภาพในการผลิตสินค๎าและ
บริการ 
6. ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานสนับสนุนการผิตสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

1. พัฒนาสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสูํการ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพ 

 1. รายได๎จากการจ าหนําย
สินค๎าและบริการทางสุขภาพ 

 

    

     

2. สํงเสริมอัตลักษณ์การทํองเที่ยวหลากหลาย
เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยัง
แหลํ งทํอง เที่ ยว ในภูมิภาคอา เ ซียน และ
ยกระดับการทํองเท่ียวให๎มีชื่อเสียง 

   7. การสํงเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด 
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด 
9. สํงเสริมสินค๎าและบริการการทํองเที่ยวเชื่อมโยง แหลํงทํองเที่ยวรวมถึงสินค๎าสนับสนุน
ด๎านการทํองเที่ยวอื่น ๆ เชํน ของที่ระลึกฯ 
10. พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส๎นทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวกความ
ปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว และสร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว  

 2. เพิ่มรายได๎และจ านวน
นักทํองเที่ยว 

 

    

    12. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือขํายคมนาคม เพื่อ
กระต๎ุนให๎เกิดการค๎าการลงทุน เชื่อมโยงการค๎าสูํอาเซียน 
13. พัฒนาดํานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
14. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 
15. พัฒนาสินค๎า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการสํงออก 
16. ยกระดับผู๎ประกอบการของกลุํมจังหวัดให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันและ
สามารถประกอบธุรกิจระหวํางประเทศได๎ 
17. พัฒนาระบบสํงเสริมและกระต๎ุนให๎เกิดการค๎าการลงทุนในกลุํมจังหวัดและผลักดันให๎
มีการลงทุนในตํางประเทศ 

3. พัฒนาและสํงเสริมการค๎าชายแดนและ
กา ร ค๎ าผํ า นแดน ให๎ มี ศั ก ยภ าพ  ผลั ก ดั น              
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสูํการกระตุ๎น
ให๎เกิดการค๎าการลงทุน เช่ือมโยงการค๎าสูํเอเซีย 

 3. มูลคําการค๎าบริเวณดําน
ชายแดนเพิม่ขึน้ 

 

    
    

4. ยกระดับการผลิต  ภาค เกษตรกรรม                   
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน และ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน๎นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
สูํประเทศไทย 4.0 

 4 .  เ พิ่ ม ผู๎ ผ ลิ ต ภ า ค
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน 
แ ล ะ ภ า ค แ ร ง ง า น ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ                      
สูํประเทศไทย 4.0 

 18. พัฒนาสินค๎า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช๎นวัตกรรม 
19. สํงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
Small Batch 
20. สํงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
21. สํงเสริมความรู๎และความสามารถให๎กับแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน ให๎สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
22. พัฒนาระบบสํงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเทศไทย 4.0 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยช้ันน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา 
ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 

วิสยัทศัน์ 
VISION 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
Strategic Issues  (5) 

 

กลยทุธ์  Strategies (17) 

3. การสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมควบคํูกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิยํางยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6.การน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชนข์องประชาชน 

1. การเพิ่มขีดความสามารถดา๎นเกษตร เช่ือมโยง    
สูํเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการสํงออก 

2. การพัฒนาดา๎นการทอํงเที่ยวสูํสากล 

1. การสํงเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) และยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าอาหารปลอดภัยเพื่อการแขํงขันทางการค๎า 
และสํงออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร๎างและเพิ่มมูลคําให๎แกํผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบสารการตลาดสินค๎าอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาขนสํงสินค๎า และการบริหารจัดการสินค๎า (Logistics) 
6. การพฒันาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 7. การพัฒนาและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว สํงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
8. การพัฒนาศักยภาพประกอบการ ผู๎ประกอบการ และบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
9. การพัฒนาด๎านสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
10. การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 11. สร๎างกระแสนิยมรกัความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ๎ยของบ๎านเมอืง 
12. สร๎างความรํวมมือประชาชนและพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
13. สร๎างและพฒันาระบบเครอืขํายความรวํมมือการอนุรกัษ์แหลํงน้ าของชุมชนและบริหารจัดการน้ า 
14. สนับสนุนการอนุรกัษ์ปุาโดยการมีสํวนรํวมของชมุชน 
15. สํงเสริมธุรกิจการปลกูไม๎เศรษฐกิจอยํางถูกตอ๎งตามกฎหมาย 
16. การสํงเสรมิการใช๎พลังงานทดแทน 
17. การสร๎างความปรองดองสมานฉนัทแ์ละเทิดทูนสถาบัน 
18. การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและสังคม และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
19. การพัฒนาคุณภาพชวีิต การดแูลสุขภาพตามกลุมํวัย การมีงานท ามีรายได๎ และชีวติครอบครวัอบอุนํ 
20.การบริหารจัดการพืน้ที ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความรํวมมือ สร๎าง
ความเขม๎แขง็ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
21. การเตรียมความพรอ๎มของประชาชนให๎มีจิตส านกึด๎านความมั่นคง 

22. การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ระบบบรหิารและมาตรฐานการศกึษา และกฬีา 
23. การพัฒนาศกัยภาพความพรอ๎มของบุคลากร โดยสํงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกฬีา 

1. เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก และเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจจังหวัด 

2. เพิ่มรายได๎จากการทอํงเทีย่วและการจ าหนํายผลติภัณฑ์สินค๎าท๎องถิน่ 
 

3. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค๎าง 
4 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นธรรมภายใต๎การมี

สํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตดา๎นเศรษฐกิจและสังคม 
6. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต ให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุํน 
ชุมชนเข๎มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

9. การยกระดับคุณภาพการบรกิารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 
 
 

5. การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 

7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

8. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข๎าสูํมาตรฐานสากล 

 

   ค่านิยม "ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์” 
 

24.การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 
25. การสํงเสรมิการท างานรวํมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
26. การติดตามประเมนิผลการพัฒนาจังหวัดอยํางตํอเนือ่ง 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
    “องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด๎านแหลํงผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูํสากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการทํองเที่ยว โดยใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข๎มแข็ง” 
  2) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด๎วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสํงออก ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและ
สํงเสริมการสํงออกสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรม 
    เปูาประสงค์ 2 เพ่ิมมูลคําและคุณภาพด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศด๎านการผลิตและด๎านการตลาดให๎เกิด
ความก๎าวหน๎าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร๎างเครือขําย องค์กรตํางๆ เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 4 คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด๎านอาหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุล ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่น 
    เปูาประสงค์ 2 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในจังหวัดให๎
เอ้ืออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงอนุรักษ์
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 4 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมพร๎อมสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวใหมํในท๎องถิ่นให๎ได๎
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการทํองเที่ยว 
    กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างและพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสินค๎าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด๎านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ให๎มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ฟ้ืนฟูคุณภาพแมํน้ าทําจีนและคลองสาขาให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบึงฉวากให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหลํงน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให๎มีความสมดุล 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน 
    เปูาประสงค์ 2 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแก๎ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
    เปูาประสงค์ 3 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตให๎ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยูํดีมีสุข 
    เปูาประสงค์ 4 สนับสนุนสํงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับ
จังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เชํน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมพัฒนาระบบข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตําง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริม สนับสนุนองค์กรเครือขํายตําง ๆ ในการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
    กลยุทธ์ที่ 8 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร๎างหมูํบ๎านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 10 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ติดเชื้อ
เอดส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 1 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมให๎กีฬาอยูํในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด๎านกีฬาสูํความ 
เป็นเลิศ 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    เปูาประสงค์ 2 สํงเสริม และพัฒนาการกีฬาสูํระดับอาชีพ  
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    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก๎าวสูํความเป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการเลํนกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 3 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    เปูาประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด๎วยความโปรํงใส 
    เปูาประสงค์ 3 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการท างานรํวมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 บริการประชาชนด๎วยความรวดเร็วและโปรํงใส 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมและบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม คุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดี ได๎มาตรฐาน 
ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
ประชาชนอยํางสูงสุด 
    เปูาประสงค์ 2 สํงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการกํอสร๎างตํางๆ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 กํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นตามมาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสํง 
    กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ กํอเกิดกระบวนการในการ จัดท าโครงการกิจกรรม
ตําง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ต าบลวังหว๎านําอยูํ  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎  ควบคูํวัฒนธรรมประเพณี  สูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

ดีอยํางยั่งยืน” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

         และการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

2.3 เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี ้
 ๑. สํงเสริมการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให๎กับประชาชน 
 ๒. สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยการพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแบบยั่งยืน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับอยํางทั่วถึง 
 ๔. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการกีฬา แกํ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยํางตํอเนื่อง โดยให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การบริหารท๎องถิ่น 
 ๖. สํงเสริมและพัฒนาโครงขํายการขนสํง การคมนาคม ให๎ได๎มาตรฐาน และเพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชน 
 

2.4 ตัวชี้วัด (KPIs) มีดังนี้ 
  1. จ านวนกลุํมอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนสินค๎าการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
  3. จ านวนผลผลิตด๎านการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔. จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟ้ืนฟูยิ่งขึ้น 
  6. จ านวนการก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
  7. จ านวนประชากรได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น 
  8. จ านวนประชากรได๎รับการสํงเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  9. จ านวนประชากรได๎รับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดีขึ้น 
  10. จ านวนประชากรหํางไกลยาเสพติดมากยิ่งข้ึน 
  11. จ านวนเด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  12. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎รับการสํงเสริมเพ่ิมข้ึน 
  13. กิจกรรมการกีฬาได๎รับการสํงเสริมมากยิ่งขึ้น 
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  14. ความพร๎อมในการเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียน 
  15. การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีขึ้น 
  16. จ านวนประชาชนได๎รับการบริการที่ดีขึ้น 
  17. บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ได๎รับการพัฒนาในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
  18. จ านวนโครงสร๎างพื้นฐานที่เพ่ิมขึ้น 
  19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎รับการปรับปรุงให๎ดีขึ้น 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
 ๑. ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้นและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร และสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
 ๓. สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์   
 ๔. สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม 
 ๕. ประชาชนอยูํในสังคมอยํางสงบสุข ชุมชนเข๎มแข็งและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และพัฒนากีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 
 ๗. ประชาชนได๎รับการบริการจากภาครัฐอยํางทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 ๘. กํอสร๎างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

2.6 กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
 ๒. สนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาด๎านการเกษตร 
 ๓. สนับสนุนและสํงเสริมการแปรรูปผลผลิตด๎านการเกษตร 
 4. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
 5. สํงเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 6. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 7. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 8. สํงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอยํางถ๎วนหน๎า 
 9. การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. สร๎างเสริมสังคมให๎เข๎มแข็งเพ่ือหํางไกลยาเสพติด 
 11. สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 12. สํงเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 13. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
 14. สํงเสริมการเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียน 
 15. สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
 16. เพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํประชาชน 
 17. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานอยํางมีคุณภาพและเหมาะสม 
 18. พัฒนาการกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 19. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี ้
๑. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มุํงสํงออกสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และสํงเสริม

เศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
 ๒. การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ให๎เกิดความสมดุล 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔. การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการ
กีฬาให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 ๕. การพัฒนาด๎านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมี
สํวนรํวมของประชาชน 
 ๖. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของประชาชน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํ  พร๎อมทั้งเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย การวิเคราะห์
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในของ
ท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบต าถามวํา “ปัจจุบัน
ท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน” ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต
ตํอไป 

จากข๎อมูลพื้นฐานทั่วไป ของต าบลวังหว๎า สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลวังหว๎า 
โดยการวิเคราะห์ตามหลักและวิธีการ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาต าบลตํอไป 
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ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weekness – W) 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในต าบลวังหว๎า เป็นพ้ืนที่ราบติดแมํน้ าและมี
ระบบชลประทานที่ดีเหมาะสมแกํการเกษตร สภาพ
ดินเหมาะแกํการเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎เป็นสํวนมาก 
๓. เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ประชาชนสํวน ใหญํ
ประกอบอาชีพ ท าไรํ ท านา ซึ่งถือเป็นรากฐานของคน
ในชุมชน 
๔. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 
ด้านสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎ามี
พ้ืนที่ไมํมาก ท าให๎งํายตํอการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไมํหนาแนํนสํวนมากเป็นคนใน
พ้ืนที่สะดวกในการติดตํอประสานงานในการท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตําง ๆ 
3. มีศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตในของคนในชุมชน
มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่ใช๎ในการด ารงชีวิต 
๔. มีปราชญ์ชาวบ๎านที่สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นตาม
แนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ชํวยเหลือกันใน
ชุมชน ทั้งด๎านการดูแลสุขภาพ ด๎านอาชีพและการใช๎
ประโยชน์สาธารณะรํวมกัน 
๖. ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๗. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พ้ืนที่ต าบลวังหว๎ามีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ ามี
คุณภาพที่ดี  
ด้านการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ตําง ๆ หากขาดเหลือประการใดสามารถติดตํอ
ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎  

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การจ๎างงานในพ้ืนที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าว 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในพ้ืนที่บางสํวน ยังพัฒนา
ไมํทั่ ว ถึ ง  เ ชํ น  ถนน คู คลอง  ระบบระบายน้ า                 
ระบบประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนบางสํวนยังขาดความรํวมมือในการ
พัฒนากับภาครัฐ 
๒. เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
กลุํมเยาวชนอยํางแพรํหลาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง ในชํวงฤดู
แล๎ง และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บางสํวน 
 ด้านบริหารจัดการ 
1. งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการพัฒนาของท๎องถิ่น 
2. การประสานงานกับหนํวยราชการ ด๎านการศึกษา
ในพ้ืนที่ยังไมํสามารถประสานความรํวมมือได๎อยําง
เต็มที่ในการพัฒนาด๎านการศึกษา 
๓. ประชาชนในต าบลขาดการมีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมสาธารณะ 
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ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล๎เคียงส าหรับจ าหนํายสินค๎าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายชวํยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข๎าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3. รัฐบาลให๎ความส าคัญและสํงเสริมการท า
การเกษตรและพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน๎นการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิต โดยให๎
ความส าคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
๕. ต าบลวังหว๎าอยูํในโซนแหลํงผลิตอาหาร เชํน ข๎าว 
เผือก สามารถแปรรูปและสํงออกได๎ 
๖. ต าบลวังหว๎ามีพ้ืนที่เหมาะสมแกํการท าการเกษตร
เพราะมีระบบชลประทานที่ดีมีน้ าตลอดท้ังปี  
ด้านสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น 
2. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐสํงเสริมการเรียนรู๎คํานิยม 12 ประการให๎แกํ
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
๔. ต าบลวังหว๎ามีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 
เน๎นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร๎างความ
เข๎มแข็งในการแขํงขันอยํางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเข๎มแข็ง
ขึ้นท าให๎งบประมาณแผํนดินสามารถน ามาพัฒนาให๎
เกิดประโยชน์แกํราษฎรมากขึ้น 
2. การสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาและบูรณาการรํวมกัน
ทุกภาคสํวน หรือที่เรียกวํานโยบายประชารัฐ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาคําครองชีพสูง ท าให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยด าเนิน
ชีวิตคํอนข๎างล าบาก 
2. ปัญหาต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสํงผลตํอราคาสินค๎าที่
ปรับตัวสูงขึ้น 
๓. เกษตรกรสํวนใหญํขาดองค์ความรู๎ในการบริหาร
และพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือรองรับกับการแขํงขันใน
อนาคต 
ด้านสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยูํทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ท าให๎คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา       
ผู๎ทุพลภาพ เด็กก าพร๎า และปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมตํางชาติ ท าให๎
เสี่ยงตํอโรคเรื้อรัง และสุขภาพอํอนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู๎ความเข๎าใจด๎านสาธารณสุข 
และขาดความรํวมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัจจัยภายนอกที่ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล๎ง  
2. ปัญหาสภาวะแวดล๎อม ซึ่งได๎รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ กํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
สิ้นเปลือง โดยไมํค านึงถึงผลกระทบ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ข๎อกฎหมาย จ ากัดการเบิกจํายเงินที่ใช๎ใน
การพัฒนาด๎านการศึกษา ด๎านสาธารณสุข ด๎านการ
กีฬา ด๎านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามอ านาจหน๎าที่ได๎ 
2. การขาดความชัดเจนในบทบาทหน๎าที่ของ
หนํวยงานภาครัฐ ที่เข๎ามาแก๎ปัญหามีความทับซ๎อนกัน 
ขาดระเบียบ/ข๎อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน๎าที่ 
๓. ประชาชนยังไมํเข๎าใจระบบและอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาล 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลวังหว๎า                     
โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎า จากการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น และใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน และแผนชุมชนของแตํละหมูํบ๎าน สรุป
ได๎ดังนี ้

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลวังหว้า 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านการเกษตร 
    1.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน มี วั ชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ า /การใช๎งานประตูปิด-เปิดน้ า
ช ารุด และแบํงแหํงไมํมีประตูปิด-เปิดน้ า 
   - การท าการเกษตรในชํวงฤดูแล๎งจะขาด
แคลนน้ าใช๎ในการท าการเกษตร 
   1.2 ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนสํงพืชผลทางการเกษตรผํานคู
คลอง ต๎องใช๎เส๎นทางอ๎อม ไมํมีสะพานข๎าม 
และบางสํวนช ารุดทรุดโทรม ไมํปลอดภัย 
   1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ า 
   ลักษณะของปัญหา 
   - ต๎นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาผลผลิต
ตกต่ า ท าให๎เกษตรกรมีรายได๎ลดลง 

 
- พื้นที่คูคลองสํงน้ า บริเวณไรํ
นาในพื้นที่ท าการเกษตรของ
ต าบลวังหว๎า  ที่ประชาชนได๎
เสนอปัญหาความต๎องการใน
เวทีประชาคมหมูํบ๎าน 
- พื้นที่เส๎นทางหลักในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร ข๎าม
คลองชลประทาน 
- เกษตรกร หมูํที่  1 - 7 ใน
พื้นที่ต าบลวังหว๎า 

 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการขุด
ลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืชและ
ซํอมแซมประตูปิด-เปิดทางสํงน้ า 
- จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ และ
สนับสนุนการปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อย
ทดแทนการปลูกข๎าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ี
ใช๎น้ ามาก 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการ
ซํอมแซมสะพาน และกํอสร๎างบริเวณ
ที่เกษตรกรสํวนใหญํใช๎ในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร 
- เทศบาลจัดโครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎แกํเกษตรกร เชํน การผลิต
สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช การใช๎ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น เป็นต๎น 
- เทศบาลจัดโครงการฝึกอบรมให๎
ค ว า ม รู๎ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า
การ เกษตรทฤษฎี ใหมํ  ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ลดต๎นทุน เพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ปัญหาเส้นทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมูํบ๎านสํวนใหญํเป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไมํได๎มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให๎
น้ าทํวมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบํอ 
2.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟูาสาธารณะในหมูํบ๎านมีปริมาณไมํ
เพียงตํอความต๎องการของประชาชน 

 
- พื้นที่ทุกหมูํบ๎านในเขตต าบล
วั ง ห ว๎ า ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ก า ร
คมนาคมไมํสะดวก 
- พื้นที่ท่ีหมูํบ๎านชุมชน ได๎เสนอ
ปัญหาความต๎องการในเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน 

 
 

 

 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการ
ซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หรือ
ซํอมแซมถนน คสล. ให๎อยูํในสภาพที่
พร๎อมใช๎และกํอสร๎างถนน คสล./
ถนนลาดยางในพื้นที่ที่ เป็นแหลํง
ชุมชน และประชาชนใช๎สัญจรไปมา
จ านวนมาก 
- เทศบาลประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลวังหว้า 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3 .  ปัญหา ด้านการจั ดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจ านวนมาก 
    3.2 ปัญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช๎สารเคม ี
   - ปั ญ หา คุ ณ ภา พน้ า  แ ล ะ ว ง จ ร ก า ร
ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า 
 
 

 
 

- ทุกหมูํ บ๎ าน ชุมชนในพื้ นที่
ต าบลวังหว๎า 

- พื้นที่การท าการเกษตรใน
ต าบลวังหว๎า 

- แมํน้ าทําจีน และแหลํงน้ า 
อื่น ๆ ในต าบลวังหว๎า 

 

 

 
 

- เทศบาลจัดงบประมาณในการ
จัดเก็บและก าจัดขยะในชุมชน 
- จัดโครงการรณรงค์สํงเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสามารถน าขยะมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการจัด
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า
การ เกษตรแบบอินทรี ย์  การ ใ ช๎
สารชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพในการท า
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินให๎เหมาะแกํการท าการเกษตร 
- รณรงค์การอนุรักษ์แมํน้ าล าคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ า การงดการจับสัตว์
น้ าในฤดูวางไขํ 
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
    - ปัญหาอาชญากรรม 
   4.2 ปัญหาผู้ยากไร้ คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู๎ยากไร๎ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให๎ความชํวยเหลือ 
 
 

 
- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลวังหว๎า 

- ผู๎ยากไร๎ คนชรา และคนพิการ
ในพื้นที่ต าบลวังหว๎า 

 

 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการให๎
ความรู๎แกํเด็กและเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในการปูองกัน และหลีกเลี่ยง
การใช๎ยาเสพติด / การสํงเสริมการ
เลํนกีฬา การออกก าลังกาย  
- เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุน
องค์กรในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับจังหวัด 
- เทศบาลจั ดงบประมาณ หรื อ
ประสานขอความชํวยเหลือไปยัง
อ ง ค์ ก ร / ห นํ ว ย ง า น เ พื่ อ เ ข๎ า ม า
ชํวยเหลือกลุํมเปูาหมายดังกลําวที่
ประสบปัญหา 
- รั บ ขึ้ นทะ เบี ยน เพื่ อขอรั บ เ งิ น
ชํวยเหลือเบี้ยยังชีพแกํ คนชรา คน
พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ในพื้นที ่
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลวังหว้า 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหาความยากจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการวํางงาน 
    - ปัญหารายได๎ไมํเพียงพอตํอการใช๎จําย 
    - ปัญหาการขาดแหลํงเงินทุน 
 
 

 
- ประชากรวัยท างานที่ไมํมีงาน
ท าและงานท่ีท าอยูํไมํมั่นคง 

- เ ย า ว ช น บ า ง สํ ว น ที่ จ บ
การศึกษาภาคบังคับแล๎วไมํได๎
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
- กลุํ ม สต รี / กลุํ ม แมํ บ๎ า นที่
ต๎องการอาชีพเสริม 
 
 

 

 

 
- เทศบาลจัดงบประมาณ ฝึกอบรม
อาชีพให๎แกํประชาชน 
- สํงเสริมให๎ประชาชนรวมกลุํมในการ
ประกอบอาชีพ 
- สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 
- สํงเสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมาใ ช๎ ใน ชีวิ ต 
ประจ าวันของประชาชน 
 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหาด้านการศึกษา  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กกํอนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
เด็กปฐมวัย 
    6.2 ปัญหาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให๎ความรู๎ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกํประชาชน 
    - ขาดการสํงเสริมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

 
 

- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 

 

- เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในต าบลวังหว๎า 

 

 

 
- อุดหนุนอาหารกลางวัน ให๎กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
- จัดหาอาหารเสริม (นม) ให๎กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
- เทศบาลจัดสรรงบประมาณ ในการ
สํงเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 
- สํงเสริมความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํ
ชนรุํนหลังอยํางตํอเนื่อง 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลวังหว้า 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    7.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ มี ผู๎ ปุ ว ย โ ร ค
ไข๎เลือดออก 
    - ปัญหาการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
   7.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช๎สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลตํอ
สุขภาพรํางกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
 

 
- สุนัขในพื้นที่ต าบลวังหว๎ามี
การขึ้นทะเบียนอยํางถูกต๎อง 

- เกษตรกรในต าบลวังหว๎า 
- เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลวัง
หว๎า 
 
 

 

 

 
- เทศบาลจัดงบประมาณ ในการฉีด
พํนหมอกควันในระยะที่ก าหนดรอบ
บริเวณบ๎านที่มีการแจ๎งจาก รพ.สต.
วังหว๎าวํามีผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก 
- บูรณาการรํวมกับหมูํบ๎าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.วังหว๎า และรพ.สต.บ๎าน
คลองชะโด ในการรณรงค์ปูองกันการ
เกิดโรคไข๎เลือดออก 
- ประสานงานกับปศุสั ตว์ ระดับ
อ าเภอ/จังหวัด แจ๎งรายช่ือผู๎น าสุนัข
มา ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการสนับสนุน
ยาฉีดส าหรับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าในพ้ืนท่ี 
- ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลวังหว๎าจัดท าโครงการตรวจ
สารเคมีในเลือดของเกษตรกรใน
ต าบลวังหว๎า 
- ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลวังหว๎าจัดท าโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เพื่อสํงเสริม
สุขภาพอนามัยให๎แกํเด็กนักเรียนกํอน
วัยเรียน 

7. ปัญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา 
    7.2 ปัญหาด้านอ านาจหน้าท่ี 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่จ ากัดในอ านาจ
หน๎าท่ี ในการชํวยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7.3 ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่ อ งมือ /อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
- ผู๎บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ๎าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- บริ ห า ร งบประมาณ  ร ายจํ า ย
บุคลากร /รายจํ ายประจ า  และ
ควบคุมการบริหารงบประมาณอยําง
ประหยัด 
- การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก๎ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอ านาจหน๎าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข๎อกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องในการท าโครงการ/กิจกรรม 
- จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรม
ในสายงานที่ปฏิบัติ  
- สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับ
บุคลากรในหนํวยงาน 
- จั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ส ร ร ห า
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวังหว๎า พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๔๙ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ด๎านเกษตร 
เชื่อมโยงสูํ
เกษตร 
อุตสาหกรรม
และพาณิชย 
กรรม เพื่อการ
บริโภคและการ
สํงออก 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 
เกษตร
อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม 
การแปรรปูและ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อ
การบริโภคและ
การสํงออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ 
การพัฒนา
คุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร
และสํงเสรมิ
เศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็ง 

สํงเสริมการ
พัฒนาอาชีพ 
ตลอดจน
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรให๎กับ
ประชาชน 

1.จ านวนกลุํม
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 
2.จ านวน
สินค๎า
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 
3.จ านวน
ผลผลติด๎าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 
 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 
 

๑.สนับสนุนและ
สํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํประชาชน 
๒.สนับสนุนและ
สํงเสริมการ
พัฒนาด๎าน
การเกษตร 
๓.สนับสนุนและ
สํงเสริมการแปร
รูปผลผลิตดา๎น
การเกษตร 
 

1.โครงการสํงเสริมอาชีพ
ระยะสั้น ให๎กับ เด็กและ
เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คน
พิการ และประชาชนต าบล
วังหว๎า   
๒.โครงการสํงเสรมิและ
สนับสนุนกลุํมอาชีพในต าบล
วังหว๎า  
๓.โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพ  
ของต าบลวังหว๎า  
๔. โครงการปลูกผักข๎างบ๎าน 
๕.โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยวสูํ
สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสํงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม
ควบคูํกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติอยํางยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเสริมสร๎าง
และพัฒนาการ
ทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎
เกิดความสมดลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ 
การ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยวโดย
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวโดย
การพัฒนา
ปรับปรุงแหลํง
ทํองเที่ยวและ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
แบบยั่งยืน 
 

๑.จ านวน
แหลํงทํองเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น 
๒.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
ได๎รับการฟื้นฟู
ยิ่งข้ึน 
๓.จ านวนการ
ก าจัดขยะมลู
ฝอยเพิ่มขึ้น 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 
 

๑.สํงเสรมิ
และพัฒนา
แหลํง
ทํองเที่ยว 
๒.สํงเสรมิการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
๓.สํงเสรมิ
และสนบัสนุน
การพัฒนา
ระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย 
 

๑.โครงการจัดซื้อถังขยะ 
๒..โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 
๓.โครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวบึงหนองจอก 
๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บึงหนองจอก พร๎อมสร๎าง
ปูอมยาม 
 

กองชําง 
กอง

สาธารณสขุฯ 
กอง

การศกึษา 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๑ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 
การพัฒนา
ด๎านการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
ทุกระดับ
อยํางทั่วถึง 

๑.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 
๒.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การสํงเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
๓.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่ดีขึ้น 
๔.จ านวน
ประชากร
หํางไกลยาเสพ
ติดมากยิ่งข้ึน 
 

10 20 30 40 ปีละ 10 
โครงการ 
 

๑.สํงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
๒.สํงเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยอยํางถ๎วน
หน๎า 
๓.การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๔.สร๎างเสริม
สังคมให๎เข๎มแข็ง
เพื่อหํางไกลยา
เสพติด 
 

๑.โครงการตั้งหนวํยบริการชํวง
เทศกาลตําง ๆ 
๒.โครงการฝกึซ๎อมแผนปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
๓.โครงการพัฒนางาน
สาธารณสขุมูลฐาน 
๔.โครงการพัฒนาเครือขํายและ
เพิ่มประสทิธิภาพการปูองกนัโรค
ไข๎เลือดออก 
๕.โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดนัโลหิต 
๖.โครงการปูองกันโรคพิษสนุัขบ๎า
และคุมก าเนิดสุนขัและแมว 
๗.โครงการสํงเสริมการออกก าลัง
กาย 
๘.โครงการสตรีปลอดภัยหํางไกล
มะเรง็ 
๙.โครงการตรวจคัดกรองตอ๎
กระจก 
๑๐.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร๎างเสรมิสุขภาพ
ผู๎ปุวยโรคเรือ้รัง 
๑๑.โครงการสํงเสริมสขุภาพชํอง
ปากผู๎สูงอายุ 
๑๒.โครงการสํงเสริมทันตสขุภาพ
เด็กและเยาวชน 
๑๓.โครงการสํงเสริมทันตสขุภาพ
เด็กปฐมวัย 
๑๔.โครงการเกษตรกรปลอดภัย
จากอันตรายของสารเคม ี

ส านักปลดั 
กองชําง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลดั 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๒ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 
การพัฒนา
ด๎านการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
ทุกระดับ
อยํางทั่วถึง 

๑.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 
๒.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การสํงเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
๓.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่ดีขึ้น 
๔.จ านวน
ประชากร
หํางไกลยาเสพ
ติดมากยิ่งข้ึน 
 

10 20 30 40 ปีละ 10 
โครงการ 
 

๑.สํงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
๒.สํงเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยอยํางถ๎วน
หน๎า 
๓.การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๔.สร๎างเสริม
สังคมให๎เข๎มแข็ง
เพื่อหํางไกลยา
เสพติด 
 

๑๕.โครงการสายใยรักแหํง
ครอบครัว 
๑๖.โครงการประชาชนปลอดภัย
ใสํใจการบรโิภค 
๑๗.โครงการดูแลสขุภาพกายใจ
หํวงใยผู๎พิการ 
๑๘.โครงการดูแลสขุภาพจิต 
สํงเสริมชีวิตประชาชน 
๑๙.โครงการรกัปลอดภัย ไมํ
ตั้งครรภก์ํอนวัยอนัควร 
๒๐.โครงการวัยรุนํ วัยใส 
หํางไกลยาเสพติด 
๒๑.โครงการควบคุมปูองกนั
โรคติดตอํกรณทีี่มีผู๎ปุวย 
๒๒.โครงการสํงเสริมเพิ่มความรู๎ 
ให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาวะที่ดอียําง
ย่ังยืน    
๒๓.โครงการสํงเสริมเพิ่มความรู๎ 
ให๎คนพิการมีสุขภาวะที่ดอียําง
ย่ังยืน    
๒๔.โครงการสํงเสริมเพิ่มความรู๎ 
ให๎ผู๎ปุวยเอดส์มีสุขภาวะที่ดีอยําง
ย่ังยืน    
๒๕.โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรนุแรงตํอ เดก็ สตรี 
คนพิการ ผู๎สูงอายุ และ บุคคลใน
ครอบครัว 
๒๖.โครงการ “ล๎อมรัว้ด๎วยรกั  
ล๎อมรกัด๎วยความรู”๎ 
  

ส านักปลดั 
กองชําง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลดั 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๓ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 
การพัฒนา
ด๎านการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
ทุกระดับ
อยํางทั่วถึง 

๑.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 
๒.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การสํงเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
๓.จ านวน
ประชากรได๎รับ
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่ดีขึ้น 
๔.จ านวน
ประชากร
หํางไกลยาเสพ
ติดมากยิ่งข้ึน 
 

10 20 30 40 ปีละ 10 
โครงการ 
 

๑.สํงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
๒.สํงเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยอยํางถ๎วน
หน๎า 
๓.การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๔.สร๎างเสริม
สังคมให๎เข๎มแข็ง
เพื่อหํางไกลยา
เสพติด 
 

๒๗.โครงการ “ธรรมะอารมณด์ ี
สร๎างชีวีมีสขุ” 
๒๘.โครงการแขํงขันกีฬาและ
นันทนาการส าหรับผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ 
๒๙.โครงการเสริมสร๎างคุณคําภูมิ
ปัญญาผู๎สูงวัย 
๓๐.โครงการสํงเสริมเพิ่มความรู๎ 
ให๎ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ คนพกิาร และ 
ผู๎ปุวยเอดส ์
๓๑.โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในวัยรุนํ   
๓๒.โครงการต าบลคนดีศรี
สุพรรณ   
๓๓.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 
๓๔.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังคน
ผู๎พิการ 
๓๕.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์
๓๖.โครงการเงนิสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรอืพื้นที่  
๓๗.โครงการสนับสนุนการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุร ี

ส านักปลดั 
กองชําง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๔ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริม
การศึกษา การ
กีฬามุํงความ
เป็นเลิศในระดับ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพใน
การศึกษาทุก
ระดับใหต๎รงกับ
ความต๎องการ
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริมให๎
กีฬาอยูํในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี 
และมี
ความสามารถ
ทางด๎านกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ 
การพัฒนา
ด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น และ
การกีฬา 

สํงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
และการ
กีฬา แกํ 
เด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

1.จ านวนเด็ก
และเยาวชนได๎
รัฐการศึกษา
เพิ่มขึ้น 
2.ขนบธรรม 
เนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นได๎รับ
การสํงเสริม
เพิ่มขึ้น 
3.กิจกรรมการ
กีฬาได๎รบัการ
สํงเสริมมาก
ยิ่งข้ึน 
4.ความพร๎อม
ในการเข๎าสูํ
ความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

5 10 15 20 ปีละ 5 
โครงการ 
 

1.สํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน
ได๎รับการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.สํงเสริมการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
3.สํงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการกีฬา 
4.สํงเสริมการ
เข๎าสูํความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

๑.โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 
๒.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนักเรียน 
๓.โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
๔.โครงการจัดซือ้สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศกึษาและเครือ่งเลนํ
พัฒนาการเดก็ 
๕.โครงการจัดงานวนัเดก็แหํงชาต ิ
๖.โครงการเดก็ปฐมวัยสื่อสารภาษา
อาเซียน 
๗.โครงการกํอสร๎างสนามเดก็เลนํ 
๘.โครงการจัดซือ้เครื่องเลํนสนาม
ส าหรับเด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก      
๙.โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๐.โครงการจัดซือ้
เครื่องปรับอากาศ 
๑๑.โครงการติดตั้งพัดลม 
๑๒.โครงการติดมุ๎งลวดเหลก็ดัด 
๑๓.โครงการอบรมจัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์และผลิตสื่อส าหรับเดก็
ปฐมวัย 
๑๔.โครงการจัดซือ้สิ่งของเครือ่งใช๎
วัสดุงานบ๎านงานครวัประจ าศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

ส านักปลดั 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๕ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริม
การศึกษา การ
กีฬามุํงความ
เป็นเลิศในระดับ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพใน
การศึกษาทุก
ระดับใหต๎รงกับ
ความต๎องการ
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริมให๎
กีฬาอยูํในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี 
และมี
ความสามารถ
ทางด๎านกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ 
การพัฒนา
ด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น และ
การกีฬา 

สํงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
และการ
กีฬา แกํ 
เด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

1.จ านวนเด็ก
และเยาวชนได๎
รัฐการศึกษา
เพิ่มขึ้น 
2.ขนบธรรม 
เนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นได๎รับ
การสํงเสริม
เพิ่มขึ้น 
3.กิจกรรมการ
กีฬาได๎รบัการ
สํงเสริมมาก
ยิ่งข้ึน 
4.ความพร๎อม
ในการเข๎าสูํ
ความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

5 10 15 20 ปีละ 5 
โครงการ 
 

1.สํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน
ได๎รับการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.สํงเสริมการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
3.สํงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการกีฬา 
4.สํงเสริมการ
เข๎าสูํความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

๑๕.โครงการจัดซือ้ตู๎เย็น 
๑๖.โครงการตํอเติมหลังคาศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
๑๗.โครงการจัดซือ้ชุดโต๏ะม๎าหินอํอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๘.โครงการจัดซือ้โทรทัศน์ แอล ซี 
ดี  (LCD TV) 
๑๙.โครงการจัดซือ้เครือ่งเลนํซีดี,ดีวี
ดี 
๒๐.โครงการรณรงค์ความปลอดภัย 
“กันน็อค กนันะ” 
๒๑.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับเด็กปฐมวัย ในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
๒๒.โครงการเฝูาระวังและสํงเสรมิ
ทันตสขุภาพในศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก 
๒๓.โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ปลอดโรค 
๒๔.โครงการซ๎อมแผนความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
๒๕.โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
อาหารปลอดภัย 
๒๖.โครงการเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒๗.โครงการประเพณีสงกรานต์ไทย 
ร๎อยรวมใจให๎ผู๎สูงอายุ 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๖ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริม
การศึกษา การ
กีฬามุํงความ
เป็นเลิศในระดับ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพใน
การศึกษาทุก
ระดับใหต๎รงกับ
ความต๎องการ
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสํงเสริมให๎
กีฬาอยูํในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี 
และมี
ความสามารถ
ทางด๎านกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ 
การพัฒนา
ด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น และ
การกีฬา 

สํงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
และการ
กีฬา แกํ 
เด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

1.จ านวนเด็ก
และเยาวชนได๎
รัฐการศึกษา
เพิ่มขึ้น 
2.ขนบธรรม 
เนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นได๎รับ
การสํงเสริม
เพิ่มขึ้น 
3.กิจกรรมการ
กีฬาได๎รบัการ
สํงเสริมมาก
ยิ่งข้ึน 
4.ความพร๎อม
ในการเข๎าสูํ
ความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

5 10 15 20 ปีละ 5 
โครงการ 
 

1.สํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน
ได๎รับการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.สํงเสริมการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
3.สํงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการกีฬา 
4.สํงเสริมการ
เข๎าสูํความเป็น
ประชาคม
อาเซียน 
 

๒๘.โครงการจัดงานประเพณี
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
๒๙.โครงการสนับสนุนเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมและประเพณีตําง ๆ 
๓๐.โครงการกีฬาสัมพันธ์ต๎านภัย 
ยาเสพติด 
๓๑.โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เย็นทั่วหล๎า มหาสงกรานต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๒.โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษา จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๓๓.โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษา 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๗ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การน าการ
เปลี่ยนแปลง
ด๎านการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การสํงเสริม
สถาบันของชาติ
และการน าการ
เปลี่ยนแปลงด๎าน
การบริหารและ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการที่ดี
เพื่อ
ประโยชน์
ของ
ประชาชน 

พัฒนา
ประสิทธิภา
พการ
บริหารและ
การจัดการ
อยําง
ตํอเนื่อง 
โดยให๎
ประชาชน
เข๎ามามสีํวน
รํวมในการ
บริหาร
ท๎องถิ่น 
 

1.การบริหาร
กิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
ขึ้น 
2.จ านวน
ประชาชน
ได๎รับการ
บริการที่ดีขึ้น 
3.บุคลากร
และวัสดุ
อุปกรณ์ได๎รับ
การพัฒนาใน
การด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 
 

1.สํงเสรมิการ
บริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ด ี
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให๎บริการ
แกํประชาชน 
3.พัฒนา
บุคลากรและ
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานอยําง
มีคุณภาพและ
เหมาะสม 
 

๑.โครงการสํงบุคลากรเข๎ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพการ
ท างาน 
๒.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
๓.โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดท า ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา
ระดับพ้ืนที ่
๔.โครงการจัดอบรม ศึกษาดูงาน 
๕.โครงการสํงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และปูองกันปราบปราม
การทุจริต 
๖.โครงการจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ
ส านักงาน 
๗.โครงการจัดซือ้รถยนต ์
๘.โครงการจัดซือ้ผ๎ามํานพรอ๎ม
อุปกรณ ์
๙.โครงการจัดซือ้รถบรรทุกขยะ 
๑๐.โครงการจัดซือ้รถดับเพลิง 
๑๑.โครงการจัดซือ้รถกระเช๎า
อเนกประสงค ์
๑๒.โครงการกอํสร๎างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลวังหว๎า 
๑๓.โครงการกอํสร๎างโรงจอดรถ 
๑๔.โครงการกอํสร๎างอาคาร
อเนกประสงค ์
๑๕โครงการกอํสร๎างอาคารปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
๑๖.โครงการสร๎างสวนสาธารณะ
พร๎อมสวนสขุภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลดั 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๘ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภคให๎
อยูํในเกณฑ์ที่ดี 
ได๎มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

สํงเสริมและ
พัฒนา
โครงขําย
การขนสํง 
การ
คมนาคม 
ให๎ได๎
มาตรฐาน 
และ
เพียงพอตํอ
ความ
ต๎องการ
ของ
ประชาชน 
 

1.จ านวน
โครงสร๎าง
พื้นฐานท่ี
เพิ่มขึ้น 
2.ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น 
 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ปีละ ๓ 
โครงการ 
 

1.พัฒนาการ
กํอสร๎างและ
ปรับปรุง
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
2.ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 
 

๑.โครงการปรับปรุง ซอํมแซม
ไฟฟูาสาธารณะในต าบล 
๒.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 
๒ จากบรเิวณที่นานางกญัญาณัฐ  
แสงอนิทร์ ถึงเขตติดตํอ หมูํ ๓ 
๓.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 
๓ สายประชาสรรค์ ๕ จากบริเวณ
สระน้ าสาธารณะถึงบรเิวณสะพาน
หน๎าวัดทํากุํม 
๔.โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนน
คอนกรีต หมูํ ๕ สายส าเภาแกว๎ 
๕.โครงการขยายไหลํทางถนน หมู ํ
๑ สายเขตติดตอํ หมูํ ๕ ต าบล
บ๎าน-กรําง จากแยกถนนสายคัน
คลอง ๑ ขวา ถึงถนนลาดยางสาย
บ๎านกล๎วย 
๖.โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนน 
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ ๑ 
๗.โครงการขยายถนน หมูํ ๔  
จากบรเิวณบ๎านนายประยูร   
ชินสุวรรณ ถึงบริเวณบ๎าน 
นายสัมฤทธิ์  คล๎ายทอง 
๘.โครงการดาดเหมืองคอนกรตี 
หมูํ ๖ จากบริเวณที่ดนิ 
นายเนียม  สขุโพลง ถึงล ารางห๎วย
แค 

กองชําง 
 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๕๙ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภคให๎
อยูํในเกณฑ์ที่ดี 
ได๎มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

สํงเสริมและ
พัฒนา
โครงขําย
การขนสํง 
การ
คมนาคม 
ให๎ได๎
มาตรฐาน 
และ
เพียงพอตํอ
ความ
ต๎องการ
ของ
ประชาชน 
 

1.จ านวน
โครงสร๎าง
พื้นฐานท่ี
เพิ่มขึ้น 
2.ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น 
 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ปีละ ๓ 
โครงการ 
 

1.พัฒนาการ
กํอสร๎างและ
ปรับปรุง
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
2.ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 
 

๙.โครงการขุดลอกเหมอืงน้ า หมูํ 
๖ จากบรเิวณบ๎าน 
นายประชุม  อนิทชาติ  
ถึงบริเวณบ๎านนางวิเชียร   
บุญเกิด 
๑๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน หมูํ ๗ สายทางเข๎าวดัคลอง
ชะโด จากบรเิวณบ๎านนาย
ธานินทร ์  
เมฆพยับ ถึงถนนสายคลอง
ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา 
๑๑.โครงการกอํสร๎างถนน คสล. 
หมูํ ๒ จากบริเวณสะพาน คสล. 
ถึงบริเวณบ๎านนางทองสุข  แกว๎
เขียว 
๑๒.โครงการขยายถนน หมูํ ๕ 
จากบรเิวณบ๎านนายธ ารงวิทย์  
เกิดวนั ถงึบริเวณวัดเกาะ 
๑๓.โครงการกอํสร๎างถนน คสล. 
สายทางเข๎าบึงหนองจอกและรอบ
บึงหนองจอก 
๑๔.โครงการขยายถนนพรอ๎มวาง
ทํอระบายน้ า หมูํ ๑ จากบริเวณ
เขตติดตอํ หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกรําง 
ถึงบริเวณถนนลาดยางสายบ๎าน
กล๎วย 
๑๕.โครงการกอํสร๎างถนน คสล. 
หมูํ ๓ สายทับตีเหลก็  จากบรเิวณ
ที่นานายวาสนา  แก๎วกียูร  
ถึงบริเวณเขตติดตํอ หมูํ ๒ 

กองชําง 
 

ส านักปลดั 

แบบ ยท. ๐๓ 



- ๖๐ - 
 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ/
โครงการ 

คําเปูาหมาย 
ความก๎าวหน๎า
ของเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภคให๎
อยูํในเกณฑ์ที่ดี 
ได๎มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

สํงเสริมและ
พัฒนา
โครงขําย
การขนสํง 
การ
คมนาคม 
ให๎ได๎
มาตรฐาน 
และ
เพียงพอตํอ
ความ
ต๎องการ
ของ
ประชาชน 
 

1.จ านวน
โครงสร๎าง
พื้นฐานท่ี
เพิ่มขึ้น 
2.ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น 
 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ปีละ ๓ 
โครงการ 
 

1.พัฒนาการ
กํอสร๎างและ
ปรับปรุง
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
2.ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 
 

๑๖.โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ 
๒ จากบริเวณที่นานายจ าเนยีร  
กฤษประจัน ถึงบริเวณบ๎าน
นายพยุง บ ารุงเวช 
๑๗.โครงการขยายถนนพร๎อม
ดาดเหมืองคอนกรีต หมูํ ๗ 
จากบริเวณที่นานางบุญชํวย 
พลเสน ถึงแยกหนองโพธิ ์
๑๘.โครงการลงหินคลุก
ซํอมแซมถนนภายในต าบล 
๑๙.โครงการขยายเขตไฟฟูา 3 
เฟส พร๎อมติดตั้งมิเตอร์ 

กองชําง 
 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



 

ส่วนที่ ๔ 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร
และสํงเสริมเศรษฐกิจ
ให๎เข๎มแข็ง 

ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม
ด๎านการ
เศรษฐกิจ 
 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

2 การพัฒนาการ
ทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

3 การพัฒนาด๎านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ด๎านบริหาร
ทั่วไป 
ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 
 
 
ด๎านการ
ด าเนินงานอื่น 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

4 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
การกีฬา 
 

ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

 
 
 
 

 
 
 



- ๖๒ - 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ดีเพ่ือ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ด๎านบริหาร
ทั่วไป 
ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 
ด๎านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

6 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 
ด๎านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- ๖๓ - 
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง  
     แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
     แผนงานการเกษตร 
 

 
 

3 
2 

 
 

60,000 
72,000 

 
 

3 
2 

 
 

60,000 
72,000 

 
 

3 
2 

 
 

60,000 
72,000 

 
 

3 
2 

 
 

60,000 
72,000 

 
 

12 
8 
 

 
 

240,000 
288,000 

รวม 5 132,000 5 132,000 5 132,000 5 132,000 20 528,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 
 

 
 
 

1 
1 
1 
 

 
 
 

30,000 
300,000 
500,000 

 

 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 

30,000 
300,000 
500,000 

 

 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 

30,000 
300,000 
500,000 

 

 
 
 

1 
1 
2 

 
 
 

30,000 
300,000 

5,500,000 

 
 
 

4 
4 
5 
 

 
 
 

120,000 
1,200,000 
7,000,000 

รวม 3 830,000 3 830,000 3 830,000 4 5,830,000 13 8,320,000 
 
 

แบบ ผ.๐7 



- ๖๔ - 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
     แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 

2 
19 
3 
9 
4 

 
 
 

60,000 
512,500 

40,000 
280,000 

11,530,000 

 
 
 

2 
19 
3 
8 
4 

 
 
 

60,000 
512,500 

40,000 
180,000 

11,530,000 

 
 
 

2 
19 
3 
8 
4 

 
 
 

60,000 
512,500 

40,000 
180,000 

11,530,000 

 
 
 

2 
19 
3 
8 
4 

 
 
 

60,000 
512,500 

40,000 
180,000 

11,530,000 

 
 
 

8 
76 
12 
33 
16 

 
 
 

240,000 
2,050,000 

160,000 
820,000 

46,120,000 
 

รวม 37 12,422,500 36 12,322,500 36 12,322,500 36 12,322,500 145 49,390,000 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการ
กีฬา 
     แผนงานการศึกษา 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 
 

 
 
 

22 
7 

 
 
 

3,905,500 
240,000 

 

 
 
 

21 
7 
 

 
 
 

3,573,000 
240,000 

 
 
 

17 
7 
 

 
 
 

3,104,000 
240,000 

 
 
 

17 
7 

 
 
 

3,104,000 
240,000 

 
 
 

77 
28 

 
 
 

13,686,500 
960,000 

รวม 29 4,145,500 28 3,813,000 24 3,344,000 24 3,344,000 105 14,646,500 

แบบ ผ.๐7 



- ๖๕ - 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

7 
- 
- 
2 

 
 

2,244,000 
- 
- 

30,600,000 

 
 

7 
1 
- 
3 

 
 

1,557,000 
2,400,000 

- 
6,400,000 

 

 
 

6 
- 
1 
- 

 
 

1,457,000 
- 

2,200,000 
- 

 
 

6 
- 
1 
- 

 
 

1,457,000 
- 

2,500,000 
- 

 
 

26 
1 
2 
5 
 

 
 

6,715,000 
2,400,000 
4,700,000 

37,000,000 

รวม 9 32,844,000 11 10,357,000 7 3,657,000 7 3,957,000 34 50,815,000 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

1 
4 

 
 

50,000 
5,000,000 

 
 

1 
7 

 
 

50,000 
5,100,000 

 
 

2 
4 

 
 

550,000 
11,600,000 

 
 

1 
5 

 
 

50,000 
5,000,000 

 
 

5 
20 

 
 

700,000 
26,700,000 

รวม 5 5,050,000 8 5,150,000 6 12,150,000 6 5,050,000 25 27,400,000 
รวมทั้งสิ้น 88 55,424,000 91 32,604,500 81 32,435,500 82 30,635,500 342 151,099,500 

 
 

แบบ ผ.๐7 



- ๖๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมอาชีพระยะสั้น 
ให๎กับ เด็กและเยาวชน สตรี 
ผู๎สูงอายุ คนพิการ และประชาชน
ต าบลวังหว๎า   

เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู๎ของ
ชุมชนให๎เกิดการสร๎างอาชีพ 
สร๎างรายได๎ในชุมชน 

เด็กและเยาวชน สตรี 
ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ประชาชนต าบลวังหว๎า   

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีรายได๎ 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ๎

กองการศึกษา 
 
 

 

๒ โครงการสํงเสริมและสนบัสนุน
กลุํมอาชีพในต าบลวังหว๎า   

เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการสร๎าง
รายได๎และทุนหมุนเวียน
ภายในชุมชน 

กลุํมอาชีพในต าบลวังหว๎า ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีรายได๎
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ๎

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๖๗ - 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมํอาชีพ  
ของต าบลวังหว๎า 

1. เพื่อให๎กลุํมมีระบบการ
บริหารจดัการทีด่ี และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสูํสินคา๎ 
OTOP  
2. เพื่อพัฒนากลุํมอาชีพเดิม 

กลุํมอาชีพในต าบลวังหว๎า ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

มีการบรหิาร
จัดการกลุํมที่ดี มี
สินค๎า OTOP 
เป็นสินค๎าประจ า
ต าบล 

กองการศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๖๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 

๑.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกผักข๎างบ๎าน เพื่อถํายทอดความรูต๎าม
กระบวนการโรงเรยีน
เกษตรกร และลดรายจํายใน
ครัวเรือน 

กลุํมเปูาหมาย ๑ กลุํม / 
๒๖ ราย 

๒2,๐๐๐ 
(๒2,๐๐๐) 

๒2,๐๐๐ 22,000 ๒2,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน
ได๎ลด
รายจําย 

ลดรายจํายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 
 

๒ โครงการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อสร๎างรายได๎ในครัวเรือน
โดยมีการผลิตถํานอัดแทํงและ
จ าหนํายเป็นการสร๎างมูลคํา
ให๎กับผลิตภณัฑ ์

กลุํมเปูาหมาย ๑ กลุํม / 
๗๒ ราย 

50,๐๐๐ 
(50,000) 

50,๐๐๐ 50,000 50,๐๐๐ จ านวน
ผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

ผลิตภณัฑ์มี
มูลคําเพิม่และ
สร๎างรายได๎
ให๎กับครัวเรือน 

ส านักปลดั 
 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๖๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อถังขยะ เพื่อให๎มีที่รองรับขยะมลู
ฝอยเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 
 

๓0,๐๐๐ 
(30,000) 

 

๓0,๐๐๐ ๓0,000 30,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ 

มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยท่ี
เพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมลูฝอยได๎
อยํางถูกวิธี 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 
ก าจัดขยะอยํางถูกวิธ ี

๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ ๓00,000 300,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ได๎ด าเนิน 
การ 

พื้นท่ีต าบลวังหว๎าได๎มี
ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยได๎อยํางถูกวิธี 
 

กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
บึงหนองจอก 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยงบึงหนองจอกให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวของ
ต าบลวังหว๎า 

แหลํงทํองเที่ยวบึงหนอง
จอก 

500,๐๐๐ 
(500,๐๐๐) 

500,๐๐๐ 500,000 500,๐๐๐ จ านวน
นักทํอง-
เที่ยว 

บึงหนองจอกเป็นแหลํง
ทํองเท่ียวท่ีได๎รับการ
ยอมรับและมีประชาชนมา
ทํองเท่ียวเป็นจ านวนมาก 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บึง
หนองจอก พร๎อมสร๎างปูอมยาม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บึง
หนองจอกให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวและเป็นสถานท่ี
ราชการ พร๎อมสร๎างปูอม
ยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

บริเวณบึงหนองจอก  
หมูํ ๗ ต าบลวังหว๎า 

- - - 5,๐00,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

บึงหนองจอกเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวและเป็น
สถานท่ีราชการพร๎อม
สร๎างปูอมยามเพื่อรักษา
ความปลอดภัย 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการตั้งหนํวยบริการชํวง
เทศกาลตําง ๆ  

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกซ๎อม
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สมาชิกสภาเทศบาล, 
อปพร., เด็ก, เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนมี
ความพร๎อม
และทักษะใน
การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการ
สาธารณสุขในหมูํบ๎าน 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชน 

๕๒,๕๐๐ 
(๕๒,๕๐๐) 

๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานของต าบล 
วังหว๎า 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการพัฒนาเครือขํายและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก โดยการ
ก าจัดยุงลายและพาหะน า
โรค  

ประชาชนในต าบลวัง
หว๎า 

๙5,๐๐๐ 
(97,๐๐๐) 

๙5,๐๐๐ ๙5,๐๐๐ ๙5,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนปลอดภัย
และหํางไกลจาก
โรคไขเ๎ลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการตรวจคดักรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต 

เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตให๎กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบลวัง
หว๎า 

45,๐๐๐ 
(50,๐๐๐) 

45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนไดร๎ับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าและคมุก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
และคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

สุนัขและแมวในต าบลวัง
หว๎า 

๓๕,๐๐๐ 
(๓5,๐๐๐) 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

สุนัขและแมวใน
ต าบลวังหว๎าได๎รับ
การดูแลและ
คุมก าเนิด 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการสํงเสริมการออกก าลัง
กาย 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
ได๎ออกก าลังกายมากขึ้น 

ประชาชนในต าบลวัง
หว๎า 

21,๐๐๐ 
(๑5,๐๐๐) 

21,๐๐๐ 21,๐๐๐ 21,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนในต าบล
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการสตรีปลอดภัยหํางไกล
มะเร็ง 

เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต๎านม 

สตรีในต าบลวังหว๎า ๒5,๐๐๐ 
(2๐,๐๐๐) 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ 25,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

สตรไีดร๎ับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต๎านม 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 โครงการตรวจคดักรองต๎อ
กระจก 

เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง
ต๎อกระจกเพื่อรับการรักษา
ได๎ทัน 

ประชาชนในต าบลวัง
หว๎า 

10,๐๐๐ 
(8,๐๐๐) 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนไดร๎ับ
การตรวจคัด
กรองต๎อกระจก
และรักษาได๎ทัน 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร๎างเสรมิสุขภาพ
ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 

เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังมี
ความรู๎ความเข๎าใจ และ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสร๎างเสรมิสุขภาพ
ได ๎

กลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 20,000 
(๓๐,๐๐๐) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
ได๎รับการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการสํงเสริมสุขภาพชํอง
ปากผู๎สูงอาย ุ

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎ ใน
การดูแลสุขภาพชํองปาก 
และได๎รับการตรวจสุขภาพ
ชํองปาก 

ผู๎สูงอายุในต าบลวังหว๎า 15,000 
(๑๑,๐๐๐) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุมีความรู๎ 
ในการดูแล
สุขภาพชํองปาก  

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

10 โครงการสํงเสริมทันตสุขภาพ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ในการดูแลสุขภาพ
ชํองปากและไดร๎ับการตรวจ
สุขภาพชํองปาก 

เด็กและเยาวชน 15,000 
(๑๐,๐๐๐) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ในการ
ดูแลสุขภาพชํอง
ปาก 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสํงเสริมทันตสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมคีวามรู๎
ในการดูแลสุขภาพชํองปาก
และได๎รับการตรวจสุขภาพ
ชํองปาก 

เด็กปฐมวัย 10,000 
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู๎ในการ
ดูแลสุขภาพชํอง
ปาก 

กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการเกษตรกรปลอดภัย
จากอันตรายของสารเคม ี

เพื่อตรวจวัดปริมาณสารพิษ
ในรํางกายเกษตรกรและ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง 

เกษตรกรและประชาชน 
ในต าบลวังหว๎า 

30,000 
(๑๔,๐๐๐) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ได๎รับการตรวจวัด
ปริมาณสารพิษ
ในรํางกาย 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

13 โครงการสายใยรักแหํง
ครอบครัว 

เพื่อสํงเสริมการเลีย้งลูกด๎วย
นมแม ํ

แมํและเด็กในต าบลวัง
หว๎า 

35,000 
(๑๔,๐๐๐) 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

แมํและเด็กได๎รับ
ความรักความ
อบอุํนใน
ครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการประชาชนปลอดภัย
ใสํใจการบรโิภค 

เพื่อเสรมิสร๎างความรู๎และ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการร๎านจ าหนําย
อาหารให๎มีความสะอาดและ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 

ประชาชนในต าบลวัง
หว๎า 

10,000 
(๕,๐๐๐) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัย
และใสํใจในการ
บริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการดูแลสุขภาพกายใจ
หํวงใยผู๎พิการ 

เพื่อให๎ผู๎พิการได๎รับการดูแล
เอาใจใสํในด๎านชีวิตความ
เป็นอยู ํ

ผู๎พิการในต าบลวังหว๎า ๓๐,๐๐๐ 
(3๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑6 โครงการดูแลสุขภาพจิต 
สํงเสริมชีวิตประชาชน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพจิตทีด่ี และไดร๎ับการ
คัดกรองภาวะซมึเศร๎า 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

14,000 
(๒๑,๐๐๐) 

 

14,000 
 

14,000 
 

14,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑7 โครงการรักปลอดภัย ไมํ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องเพศศึกษา ทักษะการ
จัดการกับสถานการณ์ทาง
เพศ และโรคตดิตํอทาง
เพศสัมพันธ์ 

เด็กและเยาวชนในต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
(20,000) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
และวิธีปูองกันการ
ตั้งครรภ ์

กองสาธารณสุขฯ 

๑8 โครงการวัยรุํน วัยใส 
หํางไกลยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ปูองกันปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชนในต าบล 
วังหว๎า 

15,000 
(๑๒,๐๐๐) 

 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชน
หํางไกลจากยาเสพ
ติด 

กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการควบคมุปูองกัน
โรคตดิตํอกรณีที่มผีู๎ปุวย 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคตดิตํอในชุมชน 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๑5,๐๐๐ 
(๑6,๐๐๐) 

๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ 15,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

มีการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ
ในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๗๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมเพิม่ความรู๎ ให๎
ผู๎สูงอายุมสีุขภาวะที่ดีอยําง
ยั่งยืน    

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมสีุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

ผู๎สูงอายุของต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุมสีุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสํงเสริมเพิม่ความรู๎ ให๎
คนพิการมีสุขภาวะที่ดีอยาํง
ยั่งยืน    

เพื่อให๎คนพิการมีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ ท้ังทางกาย 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

คนพิการของต าบล 
วังหว๎า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

คนพิการมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสํงเสริมเพิม่ความรู๎ ให๎
ผู๎ปุวยเอดส์มสีุขภาวะทีด่ีอยําง
ยั่งยืน    

เพื่อให๎ผู๎ปุวยเอดส์มสีุข
ภาวะที่สมบูรณ์ ท้ังทาง
กาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

ผู๎ปุวยเอดส์ของต าบล 
วังหว๎า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎ปุวยเอดส์มสีุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอ เด็ก สตรี 
คนพิการ ผู๎สูงอายุ และ บุคคล
ในครอบครัว 

เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การปูองกัน แก๎ไขปัญหา
และสร๎างเครือขํายเฝูา
ระวังในพื้นที ่

เด็ก สตรี คนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และ บุคคลใน
ครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการปูองกัน
แก๎ไขปัญหาและ
มีเครือขํายเฝูา
ระวังในพื้นที ่

กองการศึกษา 

2 โครงการ “ล๎อมรั้วด๎วยรัก  
ล๎อมรักด๎วยความรู”๎ 

เพื่อเพ่ิมทักษะการใช๎ชีวิต
ในการอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนต าบล
วังหว๎าอยูํรํวมกัน
ในสังคมอยํางมี
ความสุข 

กองการศึกษา 

3 โครงการ “ธรรมะอารมณ์ด ี
สร๎างชีวีมีสุข” 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎
ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ประชาชนท่ัวไปของต าบล
วังหว๎า ใช๎ชีวิตในสังคม
อยํางมีความสุข 

ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลวังหว๎า 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนต าบล
วังหว๎าอยูํรํวมกัน
ในสังคมอยํางมี
ความสุข 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

4 โครงการแขํงขันกีฬาและ
นันทนาการส าหรับผูส๎ูงอาย ุ
และผูด๎ูแลผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมใน
การเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ
และกระตุ๎นใหผ๎ู๎สูงอายไุด๎
แสดงความสามารถ และ
เห็นคุณคาํของตนเอง 

ผู๎สูงอาย ุและผูด๎ูแล
ผู๎สูงอาย ุ

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ดูแลผูส๎ูงอายุ มี
สํวนรํวมในการ
ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

กองการศึกษา 

5 โครงการเสรมิสร๎างคุณคําภูมิ
ปัญญาผู๎สูงวัย 

เพื่อสนับสนุนให๎เกดิการ
แลกเปลีย่นองค์ความรู๎
จากภูมิปญัญาของ
ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุ, แกนน าชุมชน 
และประชาชนท่ีสนใจ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ครอบครัว ชุมชน 
สังคม มีความ
ตระหนักในคุณคํา
ของผู๎สูงอายุ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสํงเสริมเพิม่ความรู๎ ให๎
ผู๎ดูแลผูส๎ูงอายุ คนพิการ และ 
ผู๎ปุวยเอดส์     

เพื่อสร๎างรูปแบบการดูแล
และเกดิเครือขํายการดแูล
สุขภาพให๎กับผูส๎ูงอายุ คน
พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์

ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ผู๎ปุวยเอดส ์

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

มีรูปแบบการ
ดูแลที่ถูกต๎องและ
เกิดเครือขํายการ
ดูแลที่เพ่ิมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิในวัยรุํน 

เพื่อเผยแพรคํวามรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด แกเํด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีต าบล
วังหว๎า 

เด็กและเยาชนในเขต
พื้นที่ต าบลวังหว๎า 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังหว๎า
ได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจใน
โทษของยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

8 โครงการต าบลคนดีศรสีุพรรณ เพื่อสํงเสริมประชาชนให๎มี
ความรูส๎ึก ส านึก ในความ
เป็นคนดีของสังคม 

พื้นทีต่ าบลวังหว๎า ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนมี
ส านึกในความ
เป็นคนดีของ
สังคม 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๕ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุให๎มีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายุ ในต าบลวังหว๎า
ได๎รับการดูแล 

10,๐00,๐๐๐ 
(9,500,๐๐๐) 

10,000,๐๐๐ 10,000,000 10,000,๐๐๐ จ านวน
ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอาย ุ
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังคน
พิการ 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือผู๎
พิการให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู๎พิการ ในต าบลวังหว๎า
ได๎รับการดูแล 

1,300,000 
(1,047,๐๐๐) 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวนผู๎
พิการ 

ผู๎พิการ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยเอดส์ให๎มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎ปุวยเอดส์ ในต าบล 
วังหว๎าได๎รับการดูแล 

100,000 
(78,๐๐๐) 

100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎ปุวย
เอดส ์

ผู๎ปุวยเอดส ์
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๕ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ประชาชนใน
ต าบลวังหว๎า
ได๎รับการดูแล 
และตรวจรักษา
สุขภาพพร๎อมทั้ง
ได๎รํวมท า
กิจกรรมตําง ๆ 
เกี่ยวกับการการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) รับประทาน
ครบทุกคน 

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนในเขตต าบล 
วังหว๎า 

60๐,๐๐๐ 
(๕๕๐,๐๐๐) 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมี
อาหารเสริม 
(นม) 
รับประทาน
ครบทุกคน 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานครบ
ทุกคน 

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนในเขตต าบล 
วังหว๎า 

๙๕๐,๐๐๐ 
(๙๕๐,๐๐๐) 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ จ านวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
ครบทุกคน 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี
ต าบลวังหว๎า 

๒๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๐,๐๐๐) 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน 
ศพด. ท่ี
ได๎รับการ
สนับสนุน 

เพิ่มประ 
สิทธิภาพการ
จัดการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 

๔ โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 

เพื่อให๎เด็กมีวัสดุการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพียงพอ 

มีวัสดุการศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู๎มาก
ขึ้นและเด็กเกิด
ความสนุกสนาน
ในการเรียน
หนังสือ 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ โครงการจดังานวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อให๎ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็กไทย 
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

เด็กในต าบลวังหว๎าได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 

๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
เด็กท่ีเข๎า
รํวม 
กิจกรรม 

ให๎ความ 
ส าคัญกับเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลวังหว๎า 

กองการศึกษา 

๖ โครงการเด็กปฐมวัยสื่อสาร
ภาษาอาเซียน 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

เด็กปฐมวัยในต าบล 
วังหว๎า 

๒,๐๐๐ 
(๒,๐๐๐) 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัยมี
ความพร๎อมเข๎า 
สูํประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมีพื้นท่ีเลํน
กลางแจ๎งและท ากิจกรรม
ตํางๆ ได๎  

มีสนามส าหรับให๎เด็ก
ปฐมวัย เลํนกลางแจ๎ง
และท ากิจกรรม
กลางแจ๎ง 

300,000 - - - 
 

จ านวน
สนามเด็ก
เล็น 

เด็กปฐมวัยจะมี
พัฒนาการทั้ง
ทางด๎านรํางกาย 
และจิตใจทีด่ีมาก
ขึ้น เด็กมี
ความสุขท าให๎
อยากมาเรยีน
หนังสือ 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดัซื้อเครื่องเลํน
สนามส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก      

1. เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการใน
การเรยีนรู๎ทั้งทางรํางกาย 
จิตใจ และสติปญัญา 

2. เพื่อให๎เด็กท ากิจกรรม
อยํางมีความสุข 

 

มีเครื่องเลํนสนามให๎เด็ก     
ไว๎ส าหรับเสริมสรา๎ง
พัฒนาการทางรํางกาย 
จิตใจ และสติปญัญา 

150,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กมีพัฒนาการใน
การเรยีนรู๎ทั้งทาง
รํางกาย จิตใจ และ
สติปัญญา 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๘๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงานส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและให๎มีเครื่องมือ
เพียงพอ 
2. เพื่อให๎เด็กมโีต๏ะและเก๎าอี้
นั่งรับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย 

- มีตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  
- มีโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี ้
- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์  
- ช้ันวางอเนกประสงค์  
- โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอ้ี 
 

100,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

กองการศึกษา 
 

10 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติด
พนัง พร๎อมติดตั้ง       
 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 

- 150,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล 
วังหว๎า มีความ
พร๎อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน  

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งพัดลม เพื่อด าเนินการจัดซื้อพัด
ลมตดิผนังพร๎อมติดตั้ง 

ด าเนินการจัดซื้อพัดลม
ติดผนังพร๎อมติดตั้ง 
จ านวน 8 ชุด 

40,000 - - - 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาล
ต าบลวังหว๎า มี
ความพร๎อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

12 โครงการติดมุ๎งลวดเหล็กดดั 1. เพื่อปูองกันโรคตดิตํอ
และให๎ถูกสุขอนามยัแกํ
เด็กปฐมวัย 
2. เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยของทรัพยส์ินใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งมุ๎งลวดเหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

300,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัย
ปลอดภัยจากยุง 
และแมลงตํางๆ 
สํงผลท าใหม๎ี
สุขภาพท่ีด ี

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

13 โครงการอบรมจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์และผลติสื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1. เพื่อให๎เขียนแผนการ
จัดประสบการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อให๎ครู ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
เขียนแผนและผลิตสื่อ 

1. มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยและเป็น
ทิศทางเดียวกัน 100% 
2. ครู ผู๎ชํวยครูผูด๎ูแลเด็ก 
สามารถผลิตสื่อท่ี
เหมาะสมกับเด็กได๎
100% 

5,000 
. 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยและ เป็น
ทิศทางเดียวกัน 

กองการศึกษา 

14 โครงการจดัซื้อสิ่งของเครื่องใช๎
วัสดุงานบ๎านงานครัวประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช๎ที่จ าเป็นประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

20,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์มีสิ่งของ 
เครื่องใช๎ที่จ าเป็น
อยํางเพียงพอส าหรับ
เด็กกํอนปฐมวัยทุก
คน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อตู๎เย็น เพื่อบรรจุแชํน้ าดืม่และ
เก็บนมพาสเจอรไ์รส ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

6,500 - - - 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนิน 
การ 

เก็บรักษาคณุคําของ
นมพาสเจอร์ไรส์และ
อาหารอื่น ๆ 

กองการศึกษา 

16 โครงการตํอเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อกันแดด กันฝน
ส าหรับเด็กเล็กท่ีอยูํใน
ศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

- 300,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

บริเวณด๎านหน๎า
อาคารในชํวงกลางวัน 
ไมํร๎อนเกินไปและ
ปูองกันฝนสาดเขา๎
อาคารศูนย ์

กองการศึกษา 

17 โครงการจดัซื้อชุดโต๏ะม๎าหิน
อํอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎เด็กและ
ผู๎ปกครองได๎มีที่น่ัง
ส าหรับพักผํอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

10,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

มีที่นั่งส าหรับนั่งรอ
รับ-สํงเด็กและ
พักผํอน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

18 โครงการจดัซื้อโทรทัศน์ แอล ซี 
ดี  (LCD TV)  

เพื่อใช๎เป็นสื่อการเรยีน
การสอน ให๎กับเด็ก
ปฐมวัย จะได๎มี
พัฒนาการที่รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
    

โทรทัศน์ แอล ซี ดี  (LCD 
TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว 

 

- 16,000 - - 
 

จ านวน
โทรทัศน์ 
แอล ซี ด ี

1. เด็กปฐมวัยมสีื่อ
การเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒ-
การครบท้ังสีด่๎าน 

กองการศึกษา 

19 โครงการจดัซื้อเครื่องเลํนซดีี, 
ดีวีด ี

เพื่อใช๎เป็นสื่อการเรยีน
การสอน ให๎กับเด็ก
ปฐมวัย จะได๎มี
พัฒนาการที่รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 

เครื่องเลํนซดีี, เครื่องเลํนดี
วีดี ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- 3,000 - - จ านวน
เครื่องเลํน
ซีดี,ดีวีด ี

1. เด็กปฐมวัยมสีื่อ
การเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒ-
การครบท้ังสีด่๎าน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

20 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัย “กันน็อค กันนะ” 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให๎ครู เด็กและผูป๎กครอง
ตระหนักและให๎
ความส าคญั 
2. เพื่อรณรงค์ให๎ครู เด็ก 
และผูป๎กครองสวม
หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต ์

ครู เด็กและผูป๎กครอง
สวมหมวกทุกครั้งเมื่อขับ
ขี่รถจักรยานยนต ์

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

1. ครู ผู๎ชํวยครูผูด๎ูแล
เด็ก เด็กปฐมวยัและ
ผู๎ปกครองมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและตื่นตัว
ในเรื่องของการขับขี่
รถจักรยานยนต์โดย
สวมหมวกนริภัย   
เพื่อความปลอดภัย 
2. สามารถลดการ
บาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตได๎อยําง  มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให๎กับเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให๎เด็กปฐมวัย
เป็นผู๎มีคณุธรรม 
จริยธรรม รู๎จักผิดชอบ
ช่ัวดี 
2. เพื่อให๎เด็กปฐมวัย
เข๎าใจหลักค าสอนของ
ศาสนาพุทธ 
 

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด เทศบาล
ต าบลวังหว๎า 

5,000 5,000 5,000 5,000 
 

จ านวน
กิจกรรม
ท่ีด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัย เป็นผู๎มี
คุณธรรม จรยิธรรม  
รู๎ผิดชอบช่ัวดีและ
น าไปปฏิบตัิใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ด ารงชีพอยูํในสังคม
อยํางมีความสุข 

กองการศึกษา 

22 โครงการเฝูาระวังและสํงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1. เพื่อให๎เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ทันตสุขภาพท่ีด ี
2. เพื่อให๎ผู๎ปกครองเข๎า
มามีสํวนรํวมในการ
ปูองกันโรคฟันผุในเด็ก 

เด็กปฐมวัย และผูป๎กครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด เทศบาลต าบลวัง
หว๎า 

7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวน
กิจกรรม
ท่ีด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัยมีทันต
สุขภาพท่ีด ี

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

23 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แหํง สามารถด าเนินงาน
ปูองกันควบคุม
โรคตดิตํอได ๎
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

10,000 10,000 10,000 10,000 
 

จ านวน
กิจกรรม
ท่ีด าเนิน 
การ 

อัตราการปุวยในเด็ก 
ลดลงอยํางตํอเนื่อง 
สํงผลตํอพัฒนาการ
และสุขภาพที่ดีของ
เด็ก 

กองการศึกษา 

24 โครงการซ๎อมแผนความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมซ๎อม
แผนปูองกันภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู, ผู๎ชํวยครผูู๎ดูแลเด็ก, 
เด็กปฐมวัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
กิจกรรม
ท่ีด าเนิน 
การ 

ครู, ผู๎ชํวยครผูู๎ดูแล
เด็ก, และเด็กปฐมวัย
มีทักษะในการ
ปูองกันตัว 

กองการศึกษา 

๒๕ โครงการสํงเสริมโภชนาการ
และอาหารปลอดภัย 

เพื่อสํงเสริมโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัยให๎กับ
ผู๎ปกครองและผู๎ประกอบ
อาหารของเด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม
ท่ีด าเนิน 
การ 

ผู๎ปกครองและผู๎
ประกอบอาหารมี
ความรู๎เรื่องโภชนาการ
และอาหารปลอดภัย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการเทดิทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

เพื่อให๎ตระหนักถึง
ความส าคญัของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนให๎
ความส าคญั 
กับสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

๒ โครงการประเพณีสงกรานต์ไทย 
ร๎อยรวมใจใหผ๎ู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมประเพณี
สงกรานต์และสร๎างความ
ผูกพันธุ์ให๎กับผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุในต าบลวังหว๎า ๓๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู๎สูงอายุท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผู๎สูงอายไุด๎มา
รํวมท ากิจกรรม
รํวมกัน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจดังานประเพณีถวาย
เทียนจ าน าพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมให๎คงอยูํตํอไป 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนวัด
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนได๎สืบ
สานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

4.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีตําง ๆ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีตําง ๆ ของไทย 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

ได๎จัดกจิกรรม
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

๕ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต๎านภัย 
ยาเสพตดิ 

เพื่อสํงเสริมการกีฬา การ
ออกก าลังกายและให๎ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์ เพื่อ
เป็นการต๎านภัยยาเสพติด 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนได๎
ออกก าลังกาย
และใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๙๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการสํงบุคลากรเข๎ารบั
การอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน และการให๎บริการ
แกํประชาชน 

คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนท๎องถิ่น  

๕๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
บุคลากรที่
ได๎รับการ
อบรม 

น าความรู๎ท่ี 
ได๎มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและการ
ให๎บริการแกํประชาชน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

๒ โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ๎

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ได๎ด าเนิน 
การ 

การจัดเก็บรายได๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
กองชําง 

 

๓ โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท า ปรับปรุง 
ทบทวนแผนพัฒนาระดับพื้นท่ี 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดท า ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นท่ี 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๗,๐๐๐ 
(๗๐,๐๐๐) 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ได๎ด าเนิน 
การ 

ต าบลวังหว๎าได๎จัดท า 
ปรับปรุง ทบทวนการ
จัดท าแผน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ โครงการจดัอบรม ศึกษาดู
งาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และพัฒนาความรู๎ใน
ด๎านตําง ๆ 

คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนท๎องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาความรู๎
ในด๎านตําง ๆ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

๕ โครงการสํงเสริมวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อสํงเสริมวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม และปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตให๎กับ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่สนใจ 

คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนท๎องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ
มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และชํวย
ปูองกันการทุจริต 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

๖ โครงการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ของส านักงาน 

เพื่อให๎การปฏิบัติงานและ
การให๎บริการแกํประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มีวัสดุ ครุภณัฑ์ เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ท่ีได๎ด าเนิน 
การจัดซ้ือ 

มีวัสดุ ครุภณัฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 โครงการจดัซื้อรถยนต์นั่ง เพื่อใช๎ในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลวังหว๎า 

รถยนต์นั่งสํวนกลาง 
จ านวน 1 คัน แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ไมตํ่ ากวํา 
2,400 cc 

๗๘๗,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
รถยนต์นั่ง
สํวนกลาง 

การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
วังหว๎ามีความ
คลํองตัวมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการจดัซื้อผ๎ามํานพร๎อม
อุปกรณ ์

เพื่อใช๎ในการตกแตํงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลวัง
หว๎า และปูองกันแสงแดด
ภายในอาคาร 

ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ตกแตํงภายในอาคาร
ส านักงาน 

- 10๐,๐๐๐ - - การ
ตกแตํง
ภายใน
อาคาร 

ตกแตํงอาคาร
ส านักงานให๎
สวยงามเพื่อ
ให๎บริการประชาชน
และปูองกัน
แสงแดดภายใน
อาคาร 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๒ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

เพื่อให๎บริการประชาชนใน
การจัดเก็บขยะมลูฝอย 

รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน  
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาณกระบอกสูบไมํ
ต่ ากวํา 6,000 ซีซ ี
(แบบอัดท๎าย) 

- 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - - จ านวนรถ
ขยะ 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการจดัเก็บขยะ
มูลฝอย 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๓ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง  เพื่อชํวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในกรณีเกดิเพลิง
ไหม๎ในพ้ืนท่ี 

รถดับเพลิง จ านวน 1 
คัน แบบเอนกประสงค์ 
ขนาด 6 ล๎อ 6 ตัน 
บรรจุ 6,000 ลิตร 

- - ๒,๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนรถ 
ดับเพลิง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความชํวยเหลือใน
กรณีเกดิเพลิงไหม๎
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

2 โครงการจดัซื้อรถกระเช๎า
อเนกประสงค์  

เพื่อชํวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชน 

รถกระเช๎า จ านวน 1 
คัน ขนาด 6 ล๎อ 
เครื่องยนตไ์มํต่ ากวํา 
150 แรงม๎า 

- 
 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนรถ
กระเช๎า
อเนกประ
สงค์ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความชํวยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อน 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๔ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

เพื่อประชาชนท่ีเข๎ามา
ติดตํอขอรับบริการไดร๎ับ
ความสะดวกสบาย 
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ 
บึงหนองจอก หมูํที่ ๗  
ต าบลวังหว๎า 
ขนาด ๑๒ X ๓๘ เมตร 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐,๐๐๐) 

- - - อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล 
วังหว๎า 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

2 โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถ เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ 
บึงหนองจอก หมูํที่ ๗  
ต าบลวังหว๎า 
ขนาด ๑๐ X ๓๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ - - - โรงจอด
รถ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

3 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อสามารถจัดบริการ
สาธารณะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ 
บึงหนองจอก หมูํที่ ๗  
ต าบลวังหว๎า 
ขนาด ๑๕ X ๓๐ เมตร 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - อาคาร
อเนก 
ประสงค ์

สามารถจัดบริการ
สาธารณะได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๕ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อรองรับภารกจิในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ 
บึงหนองจอก หมูํที่ ๗  
ต าบลวังหว๎า 
ขนาด ๘ X ๒๕ เมตร 

- ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - อาคาร
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รองรับภารกจิใน
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านกัปลดั 
กองชําง 

 

๕ โครงการสร๎างสวนสาธารณะ
พร๎อมสวนสุขภาพ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎เป็น
ที่พักผํอนและออกก าลัง
กาย 

บริเวณทีส่าธารณประโยชน์ 
บึงหนองจอก หมูํที่ ๗  
ต าบลวังหว๎า 
 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - สวนสาธาร
ณะพร๎อม
สวน
สุขภาพ 

ประชาชนได๎ใช๎
เป็นที่พักผํอน
และออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๖ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม
ไฟฟูาสาธารณะในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๒ จากบรเิวณที่นา 
นางกัญญาณัฐ  แสงอินทร์  
ถึงเขตติดตํอ หมูํ ๓  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ ๒ 
จากบริเวณที่นานางกัญญา-
ณัฐ  แสงอินทร์ ถึงเขต
ติดตํอ หมูํ ๓ กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๕๓๖ เมตร 

1,600,000         - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ ๕  
จากบริเวณสระน้ าสาธารณะถึง
บริเวณสะพานหนา๎วัดทํากํุม 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ ๓ 
สายประชาสรรค์ ๕ จาก
บริเวณสระน้ าสาธารณะถึง
บริเวณสะพานหนา๎ 
วัดทํากํุม  กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๒๓๔ เมตร 

700,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๘ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีต หมูํ ๕ สายส าเภาแก๎ว  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีต หมูํ ๕  
สายส าเภาแก๎ว   
กว๎าง ๔ เมตร  
ยาว ๕๙๕ เมตร 

2,000,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

4 โครงการขยายไหลํทางถนน หมูํ 
๑ สายเขตตดิตํอ หมูํ ๕ ต าบล
บ๎านกรําง จากแยกถนนสายคัน
คลอง ๑ ขวา ถึงถนนลาดยาง
สายบ๎านกล๎วย 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ขยายไหลํทางถนน หมูํ ๑ 
สายเขตติดตํอ หมูํ ๕ ต าบล
บ๎านกรําง จากแยกถนน 
สายคันคลอง ๑ ขวา ถึง
ถนนลาดยางสายบ๎านกล๎วย
ยาว ๔๕๐ เมตร 

-    250,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๐๙ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ ๑  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน  
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ ๑  
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๖๐๐ เมตร 

- 2,100,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

6 โครงการขยายถนน หมูํ ๔  
จากบริเวณบ๎านนายประยรู   
ชินสุวรรณ ถึงบริเวณบา๎น 
นายสัมฤทธ์ิ  คล๎ายทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ขยายถนน หมูํ ๔ 
จากบริเวณบ๎านนายประยรู  
ชินสุวรรณ ถึงบริเวณบา๎น
นายสัมฤทธ์ิ  คล๎ายทอง  
กว๎าง ๔ เมตร  
ยาว ๑๕๕ เมตร 

-    200,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๐ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต 
หมูํ ๖ จากบรเิวณทีด่ิน 
นายเนียม  สุขโพลง ถึงล าราง
ห๎วยแค 

เพื่อให๎การระบายน้ าใน
การท าการเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ดาดเหมืองคอนกรีต หมูํ ๖ 
จากบริเวณที่ดินนายเนียม  
สุขโพลง ถึงล ารางห๎วยแค
ยาว ๑๕๕ เมตร 
 

- 350,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบาย
น้ า 
ในการท า
การเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

8 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า  
หมูํ ๖ จากบรเิวณบา๎น 
นายประชุม  อินทชาติ  
ถึงบริเวณบ๎านนางวิเชียร   
บุญเกิด 

เพื่อให๎การระบายน้ าใน
การท าการเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ขุดลอกเหมืองน้ า หมูํ ๖ 
จากบริเวณบ๎านนายประชุม  
อินทชาติ ถึงบริเวณบ๎าน 
นางวิเชียร  บุญเกิด   
ยาว ๓๕๐ เมตร 

- 30,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบาย
น้ า 
ในการท า
การเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๑ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมูํ ๗ สายทางเข๎าวัดคลองชะโด 
จากบริเวณบ๎านนายธานินทร์   
เมฆพยับ ถึงถนนสายคลอง
ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน หมูํ 
๗ สายทางเข๎าวดัคลองชะโด 
จากบริเวณบ๎านนายธานินทร์  
เมฆพยับ ถึงถนนสายคลอง
ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา 
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๘๐ เมตร 

- 2,000,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๒ จากบรเิวณสะพาน คสล.  
ถึงบริเวณบ๎านนางทองสุข   
แก๎วเขียว 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ ๒ 
จากบริเวณสะพาน คสล.  
ถึงบริเวณบ๎านนางทองสุข  
แก๎วเขียว  กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 

- - 2,650,000 - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๒ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

11 โครงการขยายถนน หมูํ ๕  
จากบริเวณบ๎านนายธ ารงวิทย์  
เกิดวัน ถึงบริเวณวดัเกาะ 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

ขยายถนน หมูํ ๕ 
จากบริเวณบ๎านนายธ ารง-
วิทย์  เกิดวัน ถึงบริเวณ 
วัดเกาะ  กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๕๒๐ เมตร 

- - 2,000,000 - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายทางเข๎าบึงหนองจอกและ
รอบบึงหนองจอก 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล.  
จากบริเวณสายทางเข๎าบึง
หนองจอกและรอบบึง
หนองจอก  กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว 2,010 เมตร 

- - ๖,๖๐๐,๐๐๐ - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๓ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1๓ โครงการขยายถนนพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า หมูํ ๑ จากบริเวณเขต
ติดตํอ หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกรําง 
ถึงบริเวณถนนลาดยางสายบ๎าน
กล๎วย 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คนมาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 
และการระบายน้ าในการ
ท าการเกษตรสะดวกขึ้น 

ขยายถนนพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า หมูํ ๑ 
จากบริเวณเขตติดตํอ  
หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกราํง ถึง
บริเวณถนนลาดยางสาย
บ๎านกล๎วย   
ยาว ๒๖๕ เมตร 
 

- - - 750,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 
และการระบาย
น้ าในการท า
การเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

1๔ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 
๓ สายทับตีเหล็ก  จากบริเวณที่
นานายวาสนา  แก๎วกียูร  
ถึงบริเวณเขตติดตํอ หมูํ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ ๓ 
สายทับตเีหล็ก  จาก
บริเวณที่นานายวาสนา  
แก๎วกียูร ถึงบริเวณเขต
ติดตํอ หมูํ ๒  กว๎าง ๕ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

- - - 1,200,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๔ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1๕ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ ๒  
จากบริเวณที่นานายจ าเนียร   
กฤษประจัน ถึงบริเวณบ๎าน 
นายพยุง บ ารุงเวช 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ ๓ 
สายประชาสรรค์ ๒ จาก
บริเวณที่นานายจ าเนยีร  
กฤษประจัน ถึงบริเวณ
บ๎านนายพยุง บ ารุงเวช 
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว 3๐๐ เมตร 

- - - 850,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

1๖ โครงการขยายถนนพร๎อมดาด
เหมืองคอนกรีต หมูํ ๗  
จากบริเวณที่นานางบุญชํวย  
พลเสน ถึงแยกหนองโพธิ์  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วขึ้น 
และการระบายน้ าดีขึ้น 

ขยายถนนพร๎อมดาด
เหมืองคอนกรีต หมูํ ๗ 
จากบริเวณที่นานางบุญ
ชํวย พลเสน  
ถึงแยกหนองโพธิ์  
ยาว ๗๒๐ เมตร 
 

- - - 2,000,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และมี
การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๕ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)   
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1๗ โครงการลงหินคลุกซํอมแซม
ถนนภายในต าบล  

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนน
ภายในต าบลวังหว๎า 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน
ภายในต าบล หมูํ ๑ – ๗  
 

700,000 170,000 350,000 200,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



- ๑๑๖ – 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
เทศบาลต าบลวังหว้า 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดสุพรรณบรุีและลด
ปัญหาการแพรํระบาดของ
ยาเสพตดิให๎น๎อยลง  

เด็กและประชาชนท่ัว
ทุกพื้นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุร ี

6๐,๐๐๐ 
(6๐,๐๐๐) 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 60,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สามารถระดม
ความรํวมมือจาก
ทุกภาคสํวนเพ่ือ
ด าเนินงาน
ปราบปราม
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

 

ศูนย์
อ านวยการ
ปูองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพตดิ 
จังหวัด

สุพรรณบุร ี
(ศอ.ปส.จ.สพ.) 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



- ๑๑๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
เทศบาลต าบลวังหว้า 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

๔.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน  

เพื่อให๎นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานครบ
ทุกคน  

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนในเขตต าบล 
วังหว๎า 

1,00๐,๐๐๐ 
(9๕๐,๐๐๐) 

1,00๐,๐๐๐ 1,00๐,๐๐๐ 1,000,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ได๎รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน
ครบทุกคน 

กองการศึกษา 
 

-โรงเรียนวัดดง
ข้ีเหล็ก 
-โรงเรียนวัดเกาะ 
-โรงเรียนบ๎าน
คลองชะโด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



- ๑๑๘ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
เทศบาลต าบลวังหว้า 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานเย็นทั่วหล๎า 
มหาสงกรานต์  
จังหวัดสุพรรณบรุี  

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
เย็นท่ัวหล๎า มหาสงกรานต์ 
จังหวัดสุพรรณบรุี  

สนับสนุนการจัดงานเย็น
ทั่วหล๎า มหาสงกรานต์ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ได๎รับการ
สนับสนุน 

ได๎สนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
สงกรานตไ์ทย 

กองการศึกษา 
 

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 
 

๒ โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีแหํเทียน
พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียน
พรรษา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

50,๐๐๐ 
(50,000) 

50,๐๐๐ 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

ได๎สนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
แหํเทียนของไทย 

กองการศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



- ๑๑๙ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
เทศบาลต าบลวังหว้า 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟูา  
3 เฟส พร๎อมติดตั้งมิเตอร ์

เพื่อขยายเขตไฟฟูาไปยัง
ส านักงานเทศบาลต าบล
วังหว๎าแหํงใหม ํ

ขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส 
พร๎อมติดตั้งมิเตอร์ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
วังหว๎าแหํงใหม ํ

- - 500,000 - กิจกรรมที่
ด าเนิน 
การ 

พื้นที่ต าบล 
วังหว๎าและ
ส านักงาน
เทศบาลมไีฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง การไฟฟูา
สํวนภูมภิาค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



- ๑๒๐ – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างาน โต๏ะท างานตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

40,000 25,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ี เก๎าอี้ตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

30,000 20,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะประชุม โต๏ะประชุม ในส านักงาน - 
 

50,000 - - ส านักปลดั 
 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ตู๎เก็บเอกสารตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

30,000 20,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 

- 100,000 - - ส านักปลดั 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์นั่ง  รถยนต์นั่ง จ านวน 1 
คัน แบบดับเบิ้ลแคบ ไมํ
ต่ ากวํา 2,400 cc 

787,000 - - - ส านักปลดั 
 

 

 
 

แบบ ผ.๐8 



- ๑๒๑ – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อผ๎ามํานพร๎อม
อุปกรณ ์

ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ตกแตํงอาคารส านักงาน 

- 10๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั 

๘ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 

9 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างาน โต๏ะท างานตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

30,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

10 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ี เก๎าอี้ตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

25,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

11 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ตู๎เก็บเอกสารตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

21,000 15,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

12 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 

- 250,000 - - กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.๐8 



- ๑๒๒ - 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

13 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี  (LED TV)   
ขนาด 40 น้ิว 

โ ท ร ทั ศ น์  แ อ ล  อี  ดี 
(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 
 

- 16,000 - - กองการศึกษา 

14 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลํนซีด,ี ดี
วีดี 

เครื่องเลํนซีดี, ดีวีดี 
 

- 3,000 - - กองการศึกษา 

15 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อตู๎เย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 

ตู๎เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต 

- 6,500 - - กองการศึกษา 

16 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

67,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

17 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างาน โต๏ะท างานตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

18 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ี เก๎าอี้ตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 



- ๑๒๓ - 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

19 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ตู๎เก็บเอกสารตําง ๆ  
ในส านักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

20 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 
ในส านักงาน 

- 100,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

21 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน  
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาณกระบอกสูบไมํ
ต่ ากวํา 6,000 ซีซ ี
(แบบอัดท๎าย) 

- 2,400,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

22 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

- 50,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

23 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๏ะท างาน โต๏ะท างานตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 



- ๑๒๔ - 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

24 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก๎าอ้ี เก๎าอี้ตําง ๆ ใน
ส านักงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

25 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู๎เก็บ
เอกสาร 

ตู๎เก็บเอกสารตําง ๆ 
ในส านักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

26 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช๎า
เอนกประสงค์  

รถกระเช๎า จ านวน 1 
คัน ขนาด 6 ล๎อ 
เครื่องยนตไ์มํต่ ากวํา 
150 แรงม๎า 

- - - 2,500,000 กองชําง 

27 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อ
รถดับเพลิง  

รถดับเพลิง จ านวน 1 
คัน แบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 
6 ล๎อ 6 ตัน บรรจุ 
6,000 ลิตร 

- - 2,200,000 - กองชําง 

28 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครภุณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

รวม ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๓,๕๒๕,๕๐๐ ๒,๖๑๐,๐๐๐ ๒,๙๑๐,๐๐๐  

 
 

แบบ ผ.๐8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ส่วนที่  5 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต๎องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง
ด าเนินการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎อง
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทาง
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย ๖๕ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) 
     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไป
และข๎อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํง
น้ า ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ขอ๎มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชํวงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสงํ การไฟฟูา 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชนํ การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินคา๎พืน้เมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 
 

 

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการ
ใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รวํมตัดสินใจ 
รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผูบ๎ริหารท๎องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

๑5 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ๎ล
ของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ตํอ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นตน๎ 

(2) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชพี กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตาํง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูทํั่วไป เปน็ตน๎ 

(2) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติําง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลตํอสิง่แวดล๎อมและการ
พัฒนา 

(2) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจสํงผลตํอการด าเนนิงานไดแ๎กํ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 
 

 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชงิพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค์เพื่อ
แก๎ไขปัญหา 

(2) 
 

 

(8) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจําย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชํน สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธผิลของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 

 

(9) ผลทีไ่ด๎รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผาํนมและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

(1) 
 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล๎องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.  ยุทธศาสตร์ (ตํอ) 
3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชดัเจน สอดคล๎องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสัมพนัธ์
กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให๎
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5) 
 

 

3.6 เปูาประสงค์ของแตํ
ละประเดน็กลยุทธ ์

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพฒันาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผํลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุงํหมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูกํารจัดท าโครงการพฒันาท๎องถิน่ใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูกํารพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุํมจงัหวัด/
แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็ชดุ กลุํมหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นตน๎ เพื่อน าไปสูํการจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพฒันาท๎องถิ่นสีป่ีอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด๎วย ๖๐ 
     ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
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 แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand ( Demand 
Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 
 

 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี
ไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชงิปริมาณ เชํน 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตาํง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไป
ตามที่ตั้งเปาูหมายเอาไว๎หรือไมจํ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด๎ก าหนดๆ 
ไว๎เทําไหรํ จ านวนที่ไมสํามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทาํไหรํ สามารถ
อธิบายไดต๎ามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตาม
อ านาจหนา๎ที่ทีไ่ด๎ก าหนดไว๎ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 
 
 
 
 

 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี
ไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคตําง ๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้น ๆ ตรงตอํความต๎องการของประชาชนหรือไมํและ
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไม ํประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตาํง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวตัถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตําง ๆ จนน าไปสูํการ
จัดท าโครงการพฒันาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Dlobal Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิตํอกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ ที่สอดคล๎องกบัการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด๎วยขอ๎มูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องคก์รปกครองสํวนทอ๎งถิน่ที่ก าหนดไว๎ ชือ่โครงการมคีวามชัดเจน มํุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึง่ อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกบัโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตัง้
งบประมาณได๎ถกูต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถงึเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร 
กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให๎ชัดเจนวํา
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวํา
ใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคอืกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ 20ปี 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรํงศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความ
เสมอภาคและเทําเทียมกันทางสงัคม (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มํงคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

โครงการมีความสอดคลอ๎งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูกํารปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุด
พ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสงัคมสูงวัยอยํางมีคณุภาพ (3) การลดความเหลี่
อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน็เมือง (5) 
การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (6) การบรหิารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกบั Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว๎ยนวัตกรรม ท าน๎อย 
ได๎มาก เชํน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสิค๎าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูกําร
ขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคดิสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูกํารเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชงิเปรียบเทียบ เชํน ด๎าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา (ตํอ) 
๕.7 โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสดคล๎องกบัห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึง่ออกจากกันได๎ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิน่ต๎องเปน็โครงการเชื่อมตํอหรอืเดินทางไป
ด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(๕) 

 

5.8 โครงการแกไ๎ขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต๎หลักประชารัฐ 

เป็นโครการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการ
เองหรือรวํมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่
ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความ
ม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยืน เป็นท๎องถิ่นทีพ่ัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลงํ
น้ า) (LSEP) 

(๕)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล๎องกบัเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านงึถงึหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการไดแ๎กํ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพือ่การพฒันาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตาม
หลักวิชาการทางชําง หลกัของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่นมีความโปรํงใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมํ
มากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจํายใน
ข๎อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจํายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
วําจะได๎รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร๎ับ (การ
คาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

5.12 ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได๎รับเปน็สิ่งทีเ่กิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคล๎องกบัวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว ๎การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถปุระสงค์ควรค านงึถึง 
(1) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ (3) ระบุสิ่งที่ต๎องการ
ด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได๎ (4) 
เป็นเหตุเปน็ผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (5) สํงผลตํอการบงํบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข๎อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดวํา ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอ
สภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลําว และต๎องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข๎อ ๒๙ (๓) ก าหนดวํา ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข๎อมูลตําง ๆ จาก 
  ๓.๑.๑ ใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (๑) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton 
   (๓) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
   (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
   (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
   (๖) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem Solving Method 
   (๗) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods) 
   (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบ
ตาม ข๎อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
  ๓.๑.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร คําใช๎จําย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
  ๓.๑.๓ ประชาชนได๎ประโยชนอ์ยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
  ๓.๑.๔ วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  ๓.๑.๕ ผลกระทบ (Impact) 
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑) เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
ผํานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน 

 ๒) ประชาชนอาจเกิดความไมํเข๎าใจกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยาก สับซ๎อนมาก
ขึ้น 

 ๓) ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได๎ยาก
และบางเรื่องอาจท าไมํได๎   
 

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  
๓) ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎

สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตํละด๎านที่

จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


